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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

ปีีท่ี่�ผ่่านมาเป็ีนปีีท่ี่�ม่ความท้ี่าที่ายอย่างใหญ่่หลวงสำำาหรัับธุุรักิิจทุี่กิภาคส่ำวนรัวมไปีถึึงภาครััฐบาล หลังจากิท่ี่�ปีรัะเที่ศไที่ยต้้อง
ปีรัะสำบกัิบผ่ลกิรัะที่บของคล่�นลูกิท่ี่�สำามตั้�งแต่้ช่่วงต้้นปีี 2564 กิารัเปีล่�ยนแปีลงของนโยบายต่้างๆ เพ่ื่�อบริัหารัจัดกิารัสำถึานกิารัณ์์
โรัครัะบาดท่ี่�เกิิดขึ�นต้ลอดเวลาได้สำร้ัางปัีญ่หาในกิารัดำาเนินธุุรักิิจท่ี่�ซึึมยาวให้กัิบผู้่ปีรัะกิอบกิารัแต่้ละรัาย ปีีน่�จึงเป็ีนอ่กิปีีหนึ�ง 
ท่ี่�เรัาต้้องมุ่งเน้นกิารับริัหารัจัดกิารัภาวะวิกิฤติ้และกิารัรัับม่อกัิบปัีญ่หาต่้างๆ ท่ี่�ถึาโถึมเข้าหาเรัาอย่างต่้อเน่�อง

แต่้ถึึงแม้ว่าจะต้้องเผ่ชิ่ญ่กัิบปัีญ่หาท่ี่�ท้ี่าที่ายเหล่าน่� ซึึ�งส่ำงผ่ลกิรัะที่บมากิท่ี่�สุำดต่้ออุต้สำาหกิรัรัมกิารัท่ี่องเท่ี่�ยว กิลุ่มธุุรักิิจโรังแรัมและ
กิารับรักิิารัของเรัา โรังแรัมคาเพื่ลลา กิรังุเที่พื่ และโรังแรัมโฟรัซ์ึซ่ึั�นสำ ์กิรังุเที่พื่ฯ รัมิแมน่ำ�าเจา้พื่รัะยา ยงัคงมผ่่ลกิารัดำาเนนิงาน 
ท่ี่�โด่ดเด่นเหน่อกิว่าโรังแรัมอ่�นๆ ในมาต้รัฐานเด่ยวกัินต้ลอดทัี่�งปีี ยิ�งไปีกิว่านั�น ภายหลังจากิท่ี่�รััฐบาลผ่่อนคลายมาต้รักิารัป้ีองกัิน
โรัครัะบาดท่ี่�เข้มงวดลง ธุุรักิิจของทัี่�งสำองโรังแรัมก็ิฟ้�นตั้วอย่างรัวดเร็ัวทัี่�งในแง่ของอัต้รัากิารัเข้าพัื่กิและกิารัให้บริักิารัด้านอาหารั
และเคร่ั�องด่�ม โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง ม่ผ่ลกิารัดำาเนินงานท่ี่�แข็งแกิร่ังมากิในช่่วงปีลายปีี

ต้ลอดทัี่�งปีีท่ี่�ผ่่านมา โรังแรัมทัี่�งสำองซึึ�งตั้�งอยู่ภายในโครังกิารั เจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ที่ ได้รัับรัางวัลปีรัะกิาศเก่ิยรัติ้คุณ์และกิารัยอมรัับใน
รัะดับสำากิลจากิส่ำ�อและสำถึาบันชั่�นนำาต่้างๆ มากิกิว่า 30 แห่งทัี่�วโลกิ ซึึ�งรัวมถึึง Condé Nast Traveller, the Gold Key Awards,  
Travel + Leisure และ DestinAsian นอกิจากิน่� เรัายังม่ความภูมิใจท่ี่�ห้องอาหารัทัี่�งสำองแห่ง ค่อ ห้องอาหารัหยู้ ทิี่ง หย้วน  
ในโรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา และห้องอาหารั โค้ที่ บาย เมาโรั โคลาเกิรัคโค ในโรังแรัมคาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ ได้รัับ 
รัางวัล 1 ดาวมิช่ลิน จากิ มิช่ลิน ไกิด์ ปีรัะเที่ศไที่ย หลังจากิท่ี่�เปิีดให้บริักิารัเพ่ื่ยง 1 ปีี ความสำำาเร็ัจทัี่�งหมดน่� แสำดงถึึงผ่ลกิารั
ดำาเนินงานอันโดดเด่นของโครังกิารัเจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ที่ เรัาม่ความเช่่�อมั�นอย่างแท้ี่จริังโดยไม่เป็ีนกิารัโอ้อวดว่า สิำ�งเหล่าน่�เป็ีน
เคร่ั�องบ่งช่่�ในเบ่�องต้้นถึึงความสำำาเร็ัจของโรังแรัมทัี่�งสำองในรัะยะยาว หลังจากิท่ี่�ผ่่านพ้ื่นวิกิฤติ้กิารัณ์์ของโรัครัะบาดไปีแล้ว

ในปีีท่ี่�ผ่่านมา ได้ม่กิารัเจรัาหาร่ัอกัินถึึงแผ่นกิารัขายหุ้นโรังแรัมให้กัิบ บริัษััที่ เบาด์ แอนด์ บ่ยอนด์ จำากัิด (มหาช่น) ซึึ�งเป็ีน
บริัษััที่ในเคร่ัอบริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (มหาช่น) เรัาม่ความยินด่ท่ี่�จะแจ้งให้ที่รัาบว่า ขั�นต้อนเบ่�องต้้นของกิรัะบวนกิารั
ขายหุ้นได้สำำาเร็ัจลงแล้วในช่่วงสิำ�นปีี 2564 ซึึ�งส่ำงผ่ลให้ภารัะหน่�ของบริัษััที่ลดลงอย่างม่นัยสำำาคัญ่ต้ามความคาดหมาย โดยลดลง
เป็ีนจำานวน 5,821 ล้านบาที่ แผ่นงานทัี่�งหมดของกิารัขายหุ้นปีรัะกิอบด้วยหลายขั�นต้อนด้วยกัิน แต่้กิารัช่ำารัะเงินโดยส่ำวนใหญ่่
คาดว่าจะเกิิดขึ�นในไต้รัมาสำท่ี่� 1 ของปีี 2565

กิารัปีรัับโครังสำร้ัางกิารับริัหารัและโครังสำร้ัางที่างกิารัเงินดังกิล่าวข้างต้้น ช่่วยให้เรัาสำามารัถึมุ่งเน้นความสำำาคัญ่อย่างจริังจังกัิบ 
โครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ ท่ี่�ให้ผ่ลกิำาไรัอย่างงดงาม และโครังกิารัพัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์อ่�นๆ ท่ี่�อยู่รัะหว่างดำาเนินกิารั  
ทัี่�งน่� โครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ ม่ผ่ลกิารัดำาเนินงานด่อย่างต่้อเน่�อง โดยม่ยอดโอนสูำงถึึง 3,175 ล้านบาที่ในปีี 2564  
ด้วยคุณ์ลักิษัณ์ะพื่ร้ัอมเข้าอยู่ได้ทัี่นท่ี่ ที่ำาให้โครังกิารัอันโดดเด่นน่�ม่ยอดขายท่ี่�แข็งแกิร่ัง ในยามท่ี่�ต้ลาดฟ้�นตั้วขึ�นท่ี่ามกิลางภาวะ
ขาดแคลนของอุปีที่านในต้ลาดท่ี่�อยู่อาศัยรัะดับ ซุึปีเปีอร์ัลักิชั่วร่ั�

สำำาหรัับธุุรักิิจในภาคกิารัศึกิษัานั�น เพ่ื่�อเป็ีนกิารัต้อกิยำ�าฐานะท่ี่�เป็ีนผู้่ปีรัะกิอบกิารัด้านสำถึานศึกิษัาท่ี่�ด่ท่ี่�สุำดของบริัษััที่ เรัาได้ดำาเนินกิารั 
เจรัจากัิบแบรันด์กิารัศึกิษัาท่ี่�เป็ีนหนึ�งในแบรันด์ชั่�นนำาของสำหรัาช่อาณ์าจักิรั เพ่ื่�อเข้ามาบริัหารัและจัดกิารัโรังเร่ัยน โอวิงค์ด่น ฮอลล์ 
ในไบรัตั้น สำหรัาช่อาณ์าจักิรั โดยโรังเร่ัยนม่แผ่นท่ี่�จะเปิีดภาคกิารัศึกิษัาอ่กิครัั�งในไต้รัมาสำท่ี่� 3 ของปีี 2565 อนึ�ง ท่ี่ามกิลาง
กิรัะบวนกิารัปีรัับโครังสำร้ัางกิารับริัหารัของบริัษััที่ท่ี่�ย่ดเย่�อออกิไปี เรัาได้เร่ังดำาเนินโครังกิารัพัื่ฒนาโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ในปีรัะเที่ศไที่ย
ซึึ�งเป็ีนโครังกิารัสำำาคัญ่ของบริัษััที่ให้เร็ัวขึ�น ซึึ�งคาดว่าจะสำามารัถึปีรัะกิาศรัายช่่�อของแบรันด์กิารัศึกิษัาท่ี่�ได้รัับกิารัคัดเล่อกิให้บริัหารั
จัดกิารัอย่างเป็ีนที่างได้ในเร็ัววันน่�

ในนามของคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษัทัี่ เรัาขอขอบคุณ์ที่่�ที่กุิท่ี่านให้กิารัสำนบัสำนนุเป็ีนอย่างดใ่นช่่วงที่่�เกิดิโรัครัะบาด จากิปีรัะสำบกิารัณ์์
ที่่�ต้้องเผ่ช่ญิ่กิบัสำิ�งท้ี่าที่ายทัี่�งหลายที่ั�งปีวงมาจนถึึงขณ์ะน่� ปีรัะกิอบกิบัมมุมองที่่�ว่าสำถึานกิารัณ์์ของโรัครัะบาดได้เข้าสู่ำจดุสำงูสำดุแล้ว 
ที่ำาให้เรัามั�นใจว่า ปีี 2565 จะต้้องด่กิว่าที่่�ผ่่านมาอย่างแน่นอน

ขอแสำดงความนับถึ่อ

เรั่ยน ที่่านผู่้ถึ่อหุ้นที่่�เคารัพื่

เบน เตชะอุบล
ปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั

วิกรม คุ้มไพโรจน์
ปีรัะธุานกิรัรัมกิารั

สิ้าริจำากปริะธัานกริริมการิ
และปริะธัานเจำ้าหน้าที่่�บริ้หาริ
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ข้้อมููลทางการเงินท่�สำำาคััญเปร่ยบเท่ยบปี 2561 ถึึง 2564

ริายได้ริวัม
(ล้านบาที่)

หน่�สิ้้นริวัม
(ล้านบาที่)

อัตริาหน่�สิ้้นต่อสิ้่วันข้องผู้ถือหุ้น
(เที่่า)

ส้ิ้นที่รัิพย์ริวัม
(ล้านบาที่)

ข้าดทีุ่นสิุ้ที่ธั้สิ้ำาหริับปี
(ล้านบาที่)

กำาไริ (ข้าดทีุ่น) จำากการิดำาเน้นงาน
(ล้านบาที่)

ข้้อมูลที่างการิเง้นท่ี่�สิ้ำาคัญ

TOTAL ASSETS
(Baht Million)

19,174

370

(213)

(464)

57

(434)

944

3,811

1,068

(406)

657

(1,439)

3,537

3.7

19,174

2561 2562 2563 2564

2561 2562 2563 2564

2561 2562 2563 2564

2561 2562 2563 2564

2561 2562 2563 2564

2561 2562 2563 2564

23,910

4.7

23,910

17,515

4.3

17,515

22,271

4.8

22,271

ข้้อมูลทางการเงินท่ีสำาคััญ



07
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

หน่วย: ล้านบาที่ 2561 2562 2563 2564

ฐานะทางการเงิน

สำินที่รััพื่ย์รัวม   24,401 28,953 26,912 21,564

หน่�สำินรัวม  19,174 23,910 22,271 17,515

สำ่วนของผู่้ถึ่อหุ้นรัวม    5,227 5,043 4,641 4,049

ผลการด�าเนินงาน

รัายได้รัวม    370 944 3,811 3,537

รัายได้จากิกิารัขายห้องชุ่ด     244 412 3,263 3,176

ต้้นทีุ่นกิารัขายห้องชุ่ด    147 181 1,960 1,608

กิำาไรัขั�นต้้น     97 231 1,703 1,568

กิำาไรั (ขาดทีุ่น) จากิกิารัดำาเนินงาน     (213) 57 1,068 657

ขาดทีุ่นสำุที่ธุิสำำาหรัับปีี     (464) (434) (406) (1,439)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัต้รัากิำาไรัขั�นต้้น (รั้อยละ)     39.8 56.0 52.0 49.0

มูลค่าต้ามบัญ่ช่่ต้่อหุ้น (บาที่/หุ้น)      0.6      0.6      0.6 0.5

อัต้รัาสำ่วนหน่�สำินต้่อสำ่วนของผู่้ถึ่อหุ้น (เที่่า)      3.7 4.7 4.8 4.3

อตั้รัาส่ำวนหน่�สำนิที่่�มภ่ารัะดอกิเบ่�ยต่้อส่ำวนของผู้่ถึอ่หุ้น (เท่ี่า)      2.8 3.2 3.4 2.8

อัต้รัาผ่ลต้อบแที่นต้่อสำ่วนของผู่้ถึ่อหุ้น (รั้อยละ) (9.7) (8.3) (8.4) (15.1)
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ภาพริวัมท่ี่�เก้ดขึ้�น
ในปี 2564 

เมษัายน 2564
การประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำาปีครั�งแรก  
ณ โฟร์ซีีซัี�น ไพรเวท เรสซิีเด้้นซ์ี  

กิารัปีรัะชุ่มใหญ่่สำามัญ่ปีรัะจำาปีีครัั�งแรักิของเจ้าของร่ัวม 
ณ์ โฟร์ัซ่ึซัึ�น ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ ได้จัดให้ม่ขึ�นเพ่ื่�อ
ขอมติ้จากิท่ี่�ปีรัะชุ่มในกิารัอนุมัติ้กิารัเริั�มดำาเนินงาน
ของโครังกิารั 

ภาพรวมท่ีเกิดข้้�นในปี 2564

ม้ถุนายน 2564
โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟร์ซีีซัี�นส์ 
กรุงเทพฯ ริมแม่นำ�าเจ้าพระยา ได้้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณและการยอมรับในระดั้บสากล
จากส่�อและสถาบันชั�นนำาต่างๆ

• นิต้ยสำารั Conde Nast Traveler ยกิย่องให้  
โรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา 
เป็ีนหนึ�งในโรังแรัมเปิีดใหม่ท่ี่�ด่ท่ี่�สุำด ในกิารั
ปีรัะกิาศรัางวัล 'The Best New Hotels in the 
World’ 2021 Hot List'

• กิารัปีรัะกิาศรัางวัล The 2021 Legend Award 
โดย Departures Magazine ให้เก่ิยรัติ้ยกิย่อง
โรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา  
เป็ีนหนึ�งใน 15 โรังแรัมนานาช่าติ้ท่ี่�เปิีดใหม่ใน 
ปีี 2564 ท่ี่�ด่ท่ี่�สุำด

• นอกิจากิน่� โรังแรัมทัี่�งสำองแห่งยังได้รัับกิารั
ยกิย่องจากิ: Gold Key, Travel + Leisure, และ 
DestinAsian Awards.
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
บริษััท คัันทร่� กร๊�ป ด่เวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

กุมภาพันธั์ 2565
บริษััท คันทรี� กรุ�ป ดี้เวลลอปเมนท์ จำากัด้ (มหาชน) 
อย่่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับ 
ผู้่้ด้ำาเนินการโครงการโรงเรียนโอวิงค์ดี้น ฮอลล์ 

คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น)  
ได้เข้าร่ัวมกัิบแบรันด์กิารัศึกิษัาท่ี่�เป็ีนหนึ�งใน 
แบรันด์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุำดในสำหรัาช่อาณ์าจักิรั เพ่ื่�อเข้าบริัหารั
และจัดกิารัโครังกิารัโรังเร่ัยนโอวิงค์ด่น ฮอลล์ ใน
ไบรัตั้น สำหรัาช่อาณ์าจักิรั ซึึ�งคาดว่าจะเปิีดภาค 
กิารัศึกิษัาอ่กิครัั�งในไต้รัมาสำท่ี่� 3 ของปีี 2565

ธัันวัาคม 2564
ห้องอาหารและบาร์ในโครงการเจ้าพระยา เอสเตท 
ได้้รับการยอมรับในระดั้บส่งสุด้

ภัต้ต้าคารัทัี่�งสำองแห่ง – ห้องอาหารั โค้ที่ บาย เมาโรั  
โคลาเกิรัคโค ในโรังแรัมคาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ และ 
ห้องอาหารั หยู้ ทิี่ง หย้วน ในโรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ 
กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา – ได้รัับรัางวัล 1  
ดาวมิช่ลิน จากิ มิช่ลิน ไกิด์ ปีรัะเที่ศไที่ย  
อันเป็ีนรัางวัลยอดนิยมของวงกิารัร้ัานอาหารั  
หลังจากิท่ี่�เปิีดให้บริักิารัเพ่ื่ยง 1 ปีี นอกิจากิน่�  
มิช่ลิน ไกิด์ ปีรัะเที่ศไที่ยยังมอบรัางวัลพิื่เศษั 
“บุคลากิรัผู้่ให้บริักิารัยอดเย่�ยม” ของปีี 2022 ให้แก่ิ
คุณ์ท่ี่โบ ช่ารัล์มาท่ี่ ผู้่จัดกิารัร้ัานอาหารั โค้ที่ บาย 
เมาโรั โคลาเกิรัคโค ซึึ�งผ่ลสำำาเร็ัจทัี่�งหมดน่�เป็ีนกิารั
ส่ำงสัำญ่ญ่าณ์ท่ี่�ด่สำำาหรัับกิารัรัับรู้ัรัายได้ในรัะยะยาว  
ในขณ์ะเด่ยวกัิน แบงคอค โซึเช่่�ยล คลับในโรังแรัม  
โฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา ได้รัับ 
กิารัยกิย่องให้เป็ีน 1 ใน 100 ของบาร์ัท่ี่�ด่ท่ี่�สุำดในโลกิ 

พฤศจำ้กายน 2564
แผู้นการขายหุ้นของโรงแรม

ในท่ี่�ปีรัะชุ่มวิสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น ครัั�งท่ี่� 1/2564  
เม่�อวันท่ี่� 18 มกิรัาคม 2564 บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี  
ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น) ได้เสำนอแผ่นกิารั
ขายหุ้นโรังแรัมให้แก่ิ บริัษััที่ เบาด์ แอนด์ บ่ยอนด์  
จำากัิด (มหาช่น) ซึึ�งเป็ีนบริัษััที่ในเคร่ัอบริัษััที่  
คันที่ร่ั� กิรุั�ปี โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (มหาช่น) ซึึ�งเบ่�องต้้น
ได้ม่กิารักิารัขายหุ้นสำำาเร็ัจลงส่ำวนหนึ�งแล้วในช่่วง
สิำ�นปีี 2564 ส่ำวนสัำดส่ำวนหุ้นท่ี่�เหล่อคาดว่าจะเสำร็ัจ
สำมบูรัณ์์ในไต้รัมาสำท่ี่� 1 ของปีี 2565
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คณะกริริมการิบริ้ษััที่

01 นายวั้กริม คุ้มไพโริจำน์
• ปีรัะธุานกิรัรัมกิารั
• กิรัรัมกิารัอิสำรัะ

02 พล.ต.อ.พัชริวัาที่ วังษั์สิุ้วัริริณ
• กิรัรัมกิารัอิสำรัะ
• รัองปีรัะธุานกิรัรัมกิารั

03 พล.อ.อ.เพ้�มเก่ยริต้ ลวัณะมาลย์
• กิรัรัมกิารัอิสำรัะ
• ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

04  พล.ต.อ.วั่ริพงษั์ ชื�นภักด่
• กิรัรัมกิารัอิสำรัะ 
• กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ
• กิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น

05  นายชู เฟ็ง เช
• กิรัรัมกิารัอิสำรัะ 
• กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

06 นายกวั้นธัริ อัตถากริ
• กิรัรัมกิารัอิสำรัะ

คัณะกรรมการบริษััท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

07 พล.ต.ที่.อ้ที่ธั้พล อ้ที่ธั้สิ้าวัริริณชัย
• กิรัรัมกิารัอิสำรัะ
• กิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น

10 นางสิ้าวัเจำแอล อัง เคอเจำ่�ย
• กิรัรัมกิารั

08 นายเบน เตชะอุบล
• กิรัรัมกิารัผู้่ม่อำานาจลงนาม
• กิรัรัมกิารัสำรัรัหา 

และพื่ิจารัณ์าค่าต้อบแที่น
• ปีรัะธุานคณ์ะกิรัรัมกิารัพิื่จารัณ์ากิารัลงทุี่น 
• ปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั

11 นายยู ซ้ง ซ่
• กิรัรัมกิารั

09 นายจำ้ริศักด้์ ผ่องหที่ัยกุล
• กิรัรัมกิารั
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ธุุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์์

ธุุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์์

บรัิษััที่ คันที่รั่� กิรัุ�ปี ด่เวลลอปีเมนที่์ จำากิัด (มหาช่น) ต้ั�งเปี้าในกิารับรัิหารัจัดกิารัหลักิที่รััพื่ย์ของบรัิษััที่
ให้สำมดลุกินัที่ั�งในฝ่ังของกิารัพื่ฒันาอสำงัหารัมิที่รัพัื่ย์และฝ่ังกิารัลงที่นุ เพื่่�อสำร้ัางความยั�งยน่ในกิารัเต้บิโต้
ในรัะยะยาวจากิสำินที่รััพื่ย์เพื่่�อขายและสำินที่รััพื่ย์ที่่�สำรั้างกิารัรัับรัู้รัายได้อย่างต้่อเน่�อง

สินทรัพย์เพ่�อขาย

กิารัพัื่ฒนาโครังกิารัใหม่และกิารัลงทุี่นเข้าซึ่�อกิิจกิารัอ่�นๆ  
เพ่ื่�อถึอนทีุ่นค่นและสำรั้างรัายได้มูลค่าสำูงให้บริัษััที่ ได้อย่าง
รัวดเรั็ว

สินทรัพย์ที�สร้างการรับร่้รายได้้อย่างต่อเน่�อง

กิารัสำรั้างรัายได้อย่างต้่อเน่�องจากิกิารัจัดกิารัสิำนที่รััพื่ย์ใน 
หลากิหลายอตุ้สำาหกิรัรัม เช่่น กิลุม่ธุุรักิิจโรังแรัม และภาคกิารัศกึิษัา 
เป็ีนกิลยุที่ธ์ุที่่�สำำาคญั่ที่่�ที่ำาให้หลกัิที่รัพัื่ย์ของบรัษิัทัี่มค่วามสำมดลุ
และยังเต้ิบโต้ในกิลุ่มอสำังหารัิมที่รััพื่ย์ได้อย่างต้่อเน่�อง

กลยุที่ธั์ที่างธัุริก้จำ

กลยุุทธ์ทางธุรกิจ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

ลักิษัณ์ะธุุรักิิจ: โครังกิารัอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์แบบผ่สำมผ่สำาน (ท่ี่�พัื่กิอาศัยและโรังแรัม)
ท่ี่�ตั้�งโครังกิารั: กิรุังเที่พื่ฯ ปีรัะเที่ศไที่ย

โครังกิารัเจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ที่ ตั้�งอยู่บนพ่ื่�นท่ี่�ที่ำาเลที่องริัมแม่นำ�าแหล่งสุำดท้ี่ายท่ี่�เหล่ออยู่ในกิรุังเที่พื่ฯ บนพ่ื่�นท่ี่�
ขนาด 14 เอเคอร์ั (หร่ัอ 35 ไร่ั 2 งาน 36 ต้ารัางวา) โครังกิารัได้รัวมที่ำาเลท่ี่�ด่ท่ี่�สุำดติ้ดริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยาท่ี่�
ยิ�งใหญ่่และสำวยงาม โดยม่พ่ื่�นท่ี่�ที่างเดินติ้ดริัมแม่นำ�ายาวต้ลอดโครังกิารั กิว่า 350 เมต้รั
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สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย
ลักิษัณ์ะธุุรักิิจ: อาคารัท่ี่�พัื่กิอาศัย (รัะดับ Super-luxury)
ท่ี่�ตั้�งโครังกิารั: กิรุังเที่พื่ฯ ปีรัะเที่ศไที่ย

โครังกิารัน่�ถูึกิวางอยู่ในต้ำาแหน่งท่ี่�เหมาะสำมในเชิ่งยุที่ธุศาสำต้ร์ัตั้�งอยู่ใจกิลางโครังกิารัเจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ที่ 
และเป็ีนอาคารัท่ี่�พัื่กิอาศัยท่ี่�ม่ความโดดเด่นท่ี่�สุำด ตั้วอาคารัม่ความสูำงถึึง 73 ชั่�น ถูึกิออกิแบบมาเพ่ื่�อท่ี่�จะ 
ยกิรัะดับกิารัใช้่ช่่วิต้และกิารัพื่กัิอาศัยบริัเวณ์ริัมแม่นำ�าให้ม่คุณ์ภาพื่ท่ี่�ด่เลิศยิ�งขึ�น กิารัออกิแบบดังกิล่าวได้รัับ
แรังบันดาลใจจากิกิารัท่ี่�โครังกิารัตั้�งอยู่ในที่ำาเลติ้ดแม่นำ�าซึึ�งม่ทิี่วทัี่ศน์อันงดงาม จากิห้องท่ี่�อยู่ทัี่�งหมดจำานวน 
366 ห้อง ผู้่พัื่กิอาศัยสำามารัถึมองเห็นวิวแม่นำ�าละวิวตั้วเม่องโดยรัอบโดยไม่ม่อะไรัมาบดบังสำายต้า นอกิจากิน่�  
ผู้่พัื่กิอาศัยยังสำามารัถึใช้่บริักิารัจากิโรังแรัมรัะดับโลกิทัี่�งสำองแห่งท่ี่�อยู่ภายในพ่ื่�นท่ี่�โครังกิารั

ภาพรวมโคัรงการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

สิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง
ลักิษัณ์ะธุุรักิิจ: โรังแรัม
ท่ี่�ตั้�งโครังกิารั: กิรุังเที่พื่ฯ ปีรัะเที่ศไที่ย

โรังแรัมรัะดับ Super-luxury แห่งน่�ม่ความโดดเด่นที่างสำถึาปัีต้ยกิรัรัมและเป็ีนกิารัให้นิยามใหม่กัิบปีรัะสำบกิารัณ์์
แบบร่ัสำอร์ัที่ในตั้วเม่องท่ี่�ให้ความสำงบเง่ยบอย่างคาดไม่ถึึง ต้ลอดจนกิารัได้รัับความพึื่งพื่อใจผ่่านปีรัะสำาที่สัำมผั่สำ
หลายๆ ด้านพ่ื่�นท่ี่�ของโรังแรัมครัอบคลุมอาณ์าเขต้มากิกิว่า 9 เอเคอร์ั โดยม่ห้องพัื่กิจำานวนทัี่�งหมด 299 ห้อง 
และสิำ�งอำานวยความสำะดวกิท่ี่�หลากิหลายไม่เหม่อนใครั รัวมถึึงกิารัออกิแบบท่ี่�ผ่สำมผ่สำานกินัอย่างลงต้วัเข้ากิบั 
ภูมิทัี่ศน์ริัมแม่นำ�าต้ามธุรัรัมช่าติ้อย่างน่าร่ั�นรัมย์ ผู่้มาพัื่กิท่ี่�โรังแรัมโฟรั์ซ่ึซัึ�นสำ์ กิรุังเที่พื่ฯ แม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา  
จะพื่บกัิบสำภาพื่แวดล้อมและบรัรัยากิาศท่ี่�เป็ีนเอกิลักิษัณ์์และจะได้รัับปีรัะสำบกิารัณ์์ท่ี่�ยอดเย่�ยมพ่ื่�นท่ี่�ของ
โรังแรัมทัี่�งหมดได้รัับกิารัจัดวางและปีรัับแต่้งอย่างพิื่เศษั ม่สำนามหญ้่าและพ่ื่�นท่ี่�ส่ำเข่ยวมากิมาย ให้ความรู้ัสึำกิ
และอารัมณ์์สำงบ ซึึ�งในแต่้ละพ่ื่�นท่ี่�จะม่ความแต้กิต่้างกัินโดยถูึกิออกิแบบให้ปีรัะกิอบไปีด้วยสำรัะนำ�าท่ี่�สำวยงาม
และม่ความสำงบเง่ยบเป็ีนลักิษัณ์ะเด่นนอกิจากิน่�เม่�อพิื่จารัณ์าดูจากิห้องพัื่กิหลากิห้องท่ี่�ม่ขนาดใหญ่่เป็ีนพิื่เศษั
ต้ลอดจนภัต้ต้าคารัและห้องแกิรันด์บอลรูัมท่ี่�ม่ขนาดใหญ่่อลังกิารัและหรูัหรัา จุดเด่นท่ี่�สุำดของโรังแรัมแห่งน่�
ค่อทัี่ศน่ยภาพื่ของแม่นำ�าในมุมกิว้าง
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สิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง
ลักิษัณ์ะธุุรักิิจ: โรังแรัม
ท่ี่�ตั้�งโครังกิารั: กิรุังเที่พื่ฯ ปีรัะเที่ศไที่ย

เคร่ัอโรังแรัมคาเพื่ลลา (Capella Hotel Group) แบรันด์โรังแรัมและร่ัสำอร์ัที่รัะดับโลกิ ซึึ�งม่อยู่เพ่ื่ยงไม่ก่ิ�แห่งใน
จุดหมายปีลายที่างท่ี่�ด่ท่ี่�สุำดในโลกิเท่ี่านั�นจะมาร่ัวมสำร้ัางปีรัะวัติ้ศาสำต้ร์ัหน้าใหม่ให้กัิบถึนน “เจริัญ่กิรุัง” โดยจะ
เปิีดปีรัะตู้โรังแรัมสุำดหรูัในเคร่ัอฯ แห่งแรักิในปีรัะเที่ศไที่ย ภายใต้้ช่่�อ “โรังแรัมคาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่” (Capella 
Bangkok) ณ์ ริัมฝ่ังต้ะวนัออกิของแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา ร่ัสำอร์ัที่ใจกิลางเม่องแห่งน่� ให้บริักิารัห้องพัื่กิและวลิล่า 
ทัี่�งสิำ�น 101 ห้อง โดยทุี่กิห้องถูึกิออกิแบบให้สำามารัถึมองเห็นวิวทิี่วทัี่ศน์ท่ี่�สำวยงามของแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา พื่ร้ัอม
สิำ�งอำานวยความสำะดวกิท่ี่�ทัี่นสำมัยและสำมบูรัณ์์แบบ อ่กิหนึ�งจุดเด่นของโรังแรัมฯ ค่อห้องอาหารัซิึกิเนเจอร์ัท่ี่� 
ร่ัวมม่อกัิบเช่ฟโด่งดังรัะดับดาวมิช่ลิน นอกิจากินั�น ผู้่เข้าพัื่กิยังจะได้สัำมผั่สำกัิบปีรัะสำบกิารัณ์์ท้ี่องถิึ�นแบบ 
เอ็กิซ์ึคลูซ่ึฟ ด้วยโปีรัแกิรัมท่ี่�สำร้ัางสำรัรัค์ขึ�นเฉพื่าะโดยผู้่ช่่วยส่ำวนตั้ว Capella Personal Assistant ท่ี่�จะรัวมเอา
เร่ั�องรัาวของวิถ่ึช่่วิต้ชุ่มช่นริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา มาสำร้ัางความที่รังจำาท่ี่�น่าปีรัะทัี่บใจ

ภาพรวมโคัรงการ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย
ลักิษัณ์ะธุุรักิิจ: ท่ี่�พัื่กิอาศัย 
ท่ี่�ตั้�งโครังกิารั: กิรุังเที่พื่ฯ ปีรัะเที่ศไที่ย (อยู่รัะหว่างกิารัพัื่ฒนา)

โครังกิารัท่ี่�พัื่กิอาศัย ตั้�งอยู่บนท่ี่�ดินขนาด 5 ไร่ั 3 งาน 51.25 ต้ารัางวา ติ้ดกัิบถึนนวงแหวนอุต้สำาหกิรัรัม-
พื่รัะรัาม3 เช่่�อมต่้อกิารัคมนาคมได้อย่างสำะดวกิรัวดเร็ัวโดยที่างด่วนและรัะบบขนส่ำงมวลช่นในบริัเวณ์ 
ใกิล้เค่ยง ห่างจากิย่านใจกิลางธุุรักิิจของกิรังุเที่พื่ฯ เพ่ื่ยง 15 นาท่ี่โดยรัถึยนต์้ โครังกิารัถึกูิออกิแบบให้เต็้มไปีด้วย 
เอกิลักิษัณ์์ท่ี่�โดดเด่น ผ่สำมผ่สำานพ่ื่�นท่ี่�ใช้่สำอยท่ี่�กิว้างขวาง มาต้รัฐานความปีลอดภยัและกิารัใช้่ช่่วิต้ได้อย่างม่
รัะดบัพื่ร้ัอมด้วยทัี่ศน่ยภาพื่อนัสำวยงาม พ่ื่�นท่ี่�ส่ำวนกิลางและสิำ�งอำานวยความสำะดวกิต่้างๆ ถูึกิเล่อกิสำรัรัเป็ีนอย่างด่ 
และออกิแบบมาให้ผ่สำานผู้่พัื่กิอาศัยในทุี่กิช่่วงอายุได้อย่างไร้ัรัอยต่้อ โครังกิารักิำาลังอยู่ในรัะหว่างกิารัพัื่ฒนา
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สิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง
ลักิษัณ์ะธุุรักิิจ: กิารัศึกิษัา
ท่ี่�ตั้�งโครังกิารั: กิรุังเที่พื่ฯ ปีรัะเที่ศไที่ย (อยู่รัะหว่างกิารัพัื่ฒนา)

โรังเร่ัยนนานาช่าติ้ตั้�งอยู่บนพื่รัะรัามสำาม ถูึกิสำร้ัางขึ�นบนท่ี่�ดินกิว่า 15 ไร่ั 9 งาน 56.25 ต้ารัางวาข้างเค่ยงกัิบ 
อาคารัท่ี่�พัื่กิอาศัย ตั้วอาคารัได้รัับกิารัออกิแบบเพ่ื่�อให้ต้อบโจที่ย์วัต้ถุึปีรัะสำงค์ของกิารัเร่ัยนกิารัสำอน ได้อย่าง
ม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ โรังเร่ัยนได้รัับมาต้รัฐานกิารัเร่ัยนกิารัสำอนรัะดบัโลกิมาปีรัับใช้่เพ่ื่�อเสำริัมสำร้ัางศักิยภาพื่และ 
ความเป็ีนเลิศให้นักิเร่ัยนกิว่า 1,700 คน นอกิจากิน่�หลักิสูำต้รักิารัเร่ัยนกิารัสำอนแบบอเมริักิาผ่สำมผ่สำานกัิบ
วัฒนธุรัรัมท่ี่�หลากิหลาย จะช่่วยให้โรังเร่ัยนปูีที่างแก่ินักิเร่ัยนในกิารัศึกิษัาต่้อในมหาวิที่ยาลัยชั่�นนำาอย่างม่
ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ อ่กิทัี่�งต้อบแที่นสัำงคมด้วยกิารัสำร้ัางผู้่นำาในอนาคต้

ภาพรวมโคัรงการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย 
ลักิษัณ์ะธุุรักิิจ: โรังเร่ัยน
ท่ี่�ตั้�งโครังกิารั: เม่องไบรัตั้น สำหรัาช่อาณ์าจักิรั 

ด้วยคุณ์ลักิษัณ์ะหลายปีรัะกิารัท่ี่�น่าสำนใจสำำาหรัับ กิารัลงทุี่น ซึึ�งม่แนวโน้มท่ี่�ด่สำนับสำนุนโดยอุปีสำงค์ท่ี่� แข็งแกิร่ัง
และผ่ลต้อบแที่นท่ี่�สูำงของต้ลาดกิารัศึกิษัา รัะดับโลกิ ในปีี 2559 บริัษััที่คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จึงได้
ลงทุี่นในต้ลาดกิารัศึกิษัา เป็ีนครัั�งแรักิ โดยกิารัเข้าซ่ึ�อ โอวิงค์ด่น ฮอลล์ ซึึ�งเป็ีนโรังเร่ัยนท่ี่�ตั้�งอยู่ในเม่องไบรัตั้น 
สำหรัาช่ อาณ์าจักิรับนท่ี่�ดินท่ี่�ม่กิรัรัมสิำที่ธิุ�กิารัถ่ึอครัองโดย สำมบูรัณ์์(Freehold) ครัอบคลุมพ่ื่�นท่ี่� 20.24 เอเคอร์ั 
ซึึ�งปีรัะกิอบด้วย อาคารัต่้างๆ สำำาหรัับสำำานักิงาน ท่ี่�พัื่กิ อาศัย สิำ�งอำานวยความสำะดวกิต่้างๆ สำำาหรัับกิารัศึกิษัา
และสัำนที่นากิารั สำามารัถึรัองรัับนักิเร่ัยนได้ ถึึง 450 คน
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สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย 
ลักิษัณ์ะธุุรักิิจ: อาคารัท่ี่�พัื่กิอาศัย (รัะดับกิลาง)
ท่ี่�ตั้�งโครังกิารั: กิรุังเที่พื่ฯ ปีรัะเที่ศไที่ย 

โครังกิารัอิล่เม้นท์ี่ ศร่ันคริันที่ร์ัได้รัับกิารัออกิแบบโดยตั้�งอยู่บนความคิดและความตั้�งใจท่ี่�จะนำาเสำนอท่ี่�พัื่กิอาศัย
ท่ี่�ให้ความรู้ัสึำกิสำดช่่�นในสำไต้ล์ร่ัสำอร์ัที่ เหมาะสำำาหรัับผู้่ซ่ึ�อท่ี่�ม่รัายได้ปีานกิลางที่างด้านท่ี่�ตั้�งของโครังกิารั ผู้่พัื่กิอาศัย 
สำามารัถึเดินไปียังห้างสำรัรัพื่สิำนค้าทัี่�งสำามแห่งได้ซึึ�งตั้�งอยู่ไม่ไกิลจากิโครังกิารั นอกิจากิน่�ตั้วโครังกิารัยัง 
ตั้�งอยู่ไม่ไกิลจากิมหาวิที่ยาลัยใหญ่่หลายแห่งรัวมถึึงโรังพื่ยาบาลต่้างๆ และเส้ำนที่างรัถึไฟฟ้าท่ี่�วิ�งไปียังสำนามบิน 
สุำวรัรัณ์ภูมิ โดยเส้ำนที่างดังกิล่าวยังเช่่�อมต่้อกัิบเส้ำนที่างขนส่ำงมวลช่นอ่กิสำองเส้ำนที่าง ด้วยกิารัออกิแบบ 
และกิารัวางผ่ังโครังกิารัอย่างสำรั้างสำรัรัค์ บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนที่์ นอกิจากิให้ความสำำาคัญ่เรั่�อง 
ความหนาแน่นของโครังสำร้ัางและต้วัอาคารัต่้างๆ (Build Density) มากิขึ�นกิว่าปีกิติ้ ซึึ�งเท่ี่ยบเท่ี่าได้กัิบโครังกิารั
อสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ท่ี่�ม่ขนาดใหญ่่

ภาพรวมโคัรงการ
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สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย 
ลักิษัณ์ะธุุรักิิจ: ศูนย์ข้อมูลอุต้สำาหกิรัรัมผ่สำม 
ท่ี่�ตั้�งโครังกิารั: กิรุังลอนดอน สำหรัาช่อาณ์าจักิรั 

เม่�อพิื่จารัณ์าจากิข้อมูลในอด่ต้และแนวโน้มท่ี่�คาดว่าจะเกิิดขึ�นในอนาคต้เก่ิ�ยวกัิบความต้้องกิารัสำถึานท่ี่�  
จัดเก็ิบขอ้มูลสำำารัับอุต้สำาหกิรัรัมต้า่งๆ โดยเท่ี่ยบกัิบขอ้จำากัิดต้า่งๆ ของกิารัสำรัา้งสำถึานท่ี่�จัดเก็ิบขอ้มูล จะเห็นวา่ 
ศูนย์เก็ิบข้อมูลต้่างๆ ท่ี่�ตั้�งอยู่ในที่ำาเลท่ี่�ด่นั�นเปี็นธุุรักิิจของกิารัพัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ท่ี่�ม่มูลค่าเติ้บโต้ 
เร็ัวท่ี่�สุำดทัี่�งในรัะยะปีานกิลางและในรัะยะยาว 

บริัษััที่คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ ได้ตั้ดสิำนใจลงทุี่นกัิบศูนย์ข้อมูลแองเคอร์ัเรัจ พ้ื่อยท์ี่ ซึึ�งม่ขนาดพ่ื่�นท่ี่� 2,300 
ต้ารัางเมต้รัและม่รัะยะสัำญ่ญ่าเช่่า 33 ปีี พื่รั้อมผู่้เช่่าอยู่แล้วหนึ�งรัาย โดยกิารัลงทุี่นดังกิล่าว เปี็นกิารัที่ำา
ธุุรักิรัรัมนอกิต้ลาด (Off-market transaction) ศูนย์ข้อมูลแห่งน่�อยู่ในกิรุังลอนดอน สำหรัาช่อาณ์าจักิรัโดย
ตั้�งอยู่ในที่ำาเลท่ี่�ถ่ึอว่าเปี็นหนึ�งใน 5 ที่ำาเลท่ี่�ด่ท่ี่�สุำดของสำหภาพื่ยุโรัปี เม่�อพิื่จารัณ์าจากิอุปีสำงค์ (Demand) 
และกิารัเช่่�อมต้่อกัิบสำ่วนท่ี่�เปี็นศูนย์กิลางท่ี่�สุำดของโครังสำรั้างพ่ื่�นฐานกิารัส่ำ�อสำารัในรัะดับภูมิภาค
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บที่ว้ัเคริาะห์ที่างเศริษัฐก้จำ

บทวิเคัราะห์ทางธุรกิจ



23
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)



24

เศรัษัฐกิิจโลกิยังคงอยู่ในภาวะฟ้�นตั้ว แม้ว่ากิารัแพื่ร่ัรัะบาดของไวรััสำ COVID-19 
จะหวนกิลับมาอ่กิครัั�ง ม่ความเป็ีนไปีได้ท่ี่�แนวรัอยเล่�อนของเศรัษัฐกิิจทัี่�วโลกิ
อันเกิิดจากิภาวะโรัครัะบาดจะคงอยู่อย่างยาวนานมากิขึ�น – ทัี่�งน่�เพื่รัาะคาดว่า
ความแต้กิต่้างที่างสำภาพื่เศรัษัฐกิิจของปีรัะเที่ศต่้างๆ ในรัะยะสัำ�นจะส่ำงผ่ลกิรัะที่บ
ท่ี่�ยาวนานต่้อปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ที่างเศรัษัฐกิิจในรัะยะปีานกิลาง 1 ปัีจจัยหลักิท่ี่�ก่ิอให้เกิิด
ความเหล่�อมลำ�าดังกิล่าวได้แก่ิความสำามารัถึในกิารัเข้าถึึงวัคซ่ึนและความรัวดเรัว็
ในกิารัให้กิารัสำนบัสำนุนด้านนโยบายแต่้เนิ�นๆ ของแต่้ละปีรัะเที่ศท่ี่�แต้กิต่้างกัิน  
กิารัแพื่ร่ักิรัะจายอย่างรัวดเร็ัวของไวรััสำโควิดกิลายพัื่นธ์ุุช่นิดเดลต้้า (Delta) และ
โอมิครัอน (Omicron) รัวมถึึงภัยคุกิคามของไวรััสำกิลายพัื่นธ์ุุสำายพัื่นธ์ุุใหม่อ่�นๆ 
ส่ำงผ่ลให้กิารัพื่ยากิรัณ์์เก่ิ�ยวกัิบรัะยะเวลาท่ี่�ต้้องใช้่ในกิารัยุติ้ปัีญ่หาของโรัครัะบาด
เป็ีนไปีได้ยากิยิ�งขึ�น นอกิจากิน่� กิารัพิื่จารัณ์าเล่อกิดำาเนินนโยบายเพ่ื่�อรัับม่อ
กัิบปัีญ่หาอย่างเหมาะสำมก็ิม่ความท้ี่าที่ายมากิขึ�นเช่่นกัิน อ่กิทัี่�งยังต้้องเผ่ชิ่ญ่กัิบ
ภารักิิจในหลากิหลายมิติ้อันเป็ีนผ่ลจากิปัีจจัยดังต่้อไปีน่�: กิารัจ้างงานท่ี่�ช่ะลอตั้วลง  
กิารัพุ่ื่งสูำงขึ�นอย่างมากิของอัต้รัาเงินเฟ้อในสำหรััฐฯ และในปีรัะเที่ศท่ี่�เป็ีนต้ลาดเกิิดใหม่
บางปีรัะเที่ศ ความไม่มั�นคงที่างอาหารั กิารัเส่ำ�อมถึอยลงของกิารัสำะสำมทุี่นมนุษัย์ 
และกิารัเปีล่�ยนแปีลงสำภาพื่ภูมิอากิาศ – ซึึ�งล้วนแต่้เป็ีนปัีญ่หาท่ี่�หล่กิเล่�ยงได้ยากิ

เศรัษัฐกิิจโลกิคาดว่าจะขยายตั้วในอัต้รัาร้ัอยละ 4.9 ในปีี 25651 กิารัปีรัับลด
ปีรัะมาณ์กิารัอัต้รัากิารัขยายตั้วของเศรัษัฐกิิจโลกิในปีี 2564 สำะท้ี่อนถึึงภาวะ
เศรัษัฐกิิจท่ี่�เส่ำ�อมถึอยลงของปีรัะเที่ศพัื่ฒนาแล้ว – ส่ำวนหนึ�งม่สำาเหตุ้มาจากิภาวะ
ช่ะงักิงันของห่วงโซ่ึอุปีที่าน – และของปีรัะเที่ศกิำาลังพัื่ฒนาท่ี่�ม่รัะดับรัายได้ต้ำ�า  
ซึึ�งม่สำาเหตุ้หลักิจากิสำถึานกิารัณ์์ของโรัครัะบาดท่ี่�เลวร้ัายลง1 อย่างไรักิ็ต้าม  
สำถึานกิารัณ์์ดังกิล่าวได้รัับกิารัช่ดเช่ยด้วยแนวโน้มเศรัษัฐกิิจในรัะยะสัำ�นท่ี่�แข็งแกิร่ังขึ�น 
บางปีรัะเที่ศท่ี่�เป็ีนต้ลาดเกิิดใหม่และปีรัะเที่ศกิำาลังพัื่ฒนาท่ี่�ส่ำงออกิสิำนค้าโภคภัณ์ฑ์์
เป็ีนหลักิ นอกิจากิน่� กิารัฟ้�นตั้วของภาวะกิารัจ้างงานโดยทัี่�วไปีคาดว่าจะยังคง 
ล้าหลังกิารัฟ้�นต้วัของภาคกิารัผ่ลติ้1

อัต้รัาเงินเฟ้อทัี่�วไปีถ่ึบตั้วสูำงขึ�นอย่างรัวดเร็ัวในสำหรััฐฯ และในบางปีรัะเที่ศท่ี่�เป็ีน
ต้ลาดเกิิดใหม่ และปีรัะเที่ศกิำาลังพัื่ฒนา2 โดยส่ำวนใหญ่่แล้ว ภาวะเงินเฟ้อท่ี่�พุ่ื่ง
สูำงขึ�นสำะท้ี่อนถึึงความไม่สำอดคล้องกัินรัะหว่างอุปีสำงค์และอุปีที่านท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบ

โรัครัะบาด ปีรัะกิอบกัิบรัาคาสิำนค้าโภคภัณ์ฑ์์ท่ี่�เคล่�อนไหวสูำงขึ�นจากิฐานรัาคาท่ี่�
ต้ำ�าเม่�อปีีก่ิอนหน้า2 ในปีี 2565 คาดว่าแรังกิดดันด้านรัาคาจะลดลงโดยส่ำวนใหญ่่ 
ยกิเว้นในบางปีรัะเที่ศท่ี่�เป็ีนต้ลาดเกิิดใหม่และปีรัะเที่ศกิำาลังพัื่ฒนาท่ี่�คาดว่ายังคง
ต้้องเผ่ชิ่ญ่กัิบแรังกิดดันด้านรัาคาต่้อไปีเน่�องจากิรัาคาอาหารัท่ี่�แพื่งขึ�น ผ่ลกิรัะที่บ
จากิกิารัเพิื่�มขึ�นของรัาคานำ�ามันท่ี่�เกิิดขึ�นล่าช้่า และกิารัอ่อนตั้วของค่าเงินซึึ�งส่ำงผ่ล
ให้สิำนค้านำาเข้าม่รัาคาสูำงขึ�น 1 นอกิจากิน่� ยังม่ความไม่แน่นอนอย่างมากิเก่ิ�ยวกัิบ 
แนวโน้มในอนาคต้ของภาวะเงินเฟ้อ ซ่ึงม่สำาเหตุ้หลักิมาจากิสำถึานกิารัณ์์ของ 
โรัครัะบาด ความยาวนานของกิารัเกิิดภาวะช่ะงักิงันของห่วงโซ่ึอุปีที่าน และวิธุ่กิารั
ในกิารัคาดคะเนเก่ิ�ยวกัิบภาวะเงินเฟ้อภายใต้้ภาวะแวดล้อมในปัีจจุบัน1

เศรษฐกิจของไทย์

สำำาหรัับปีรัะเที่ศไที่ย เป็ีนท่ี่�คาดกิารัณ์์ว่าผ่ลกิรัะที่บของสำถึานกิารัณ์์โรัครัะบาด
ท่ี่�ม่ต่้อกิารัขยายต้วัของผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์มวลรัวมภายในปีรัะเที่ศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ในปีี 2564 จะม่ความรุันแรังน้อยกิว่าท่ี่�เคยปีรัะมาณ์กิารัไว้  
จากิปีรัะมาณ์กิารั GDP ในไต้รัมาสำท่ี่� 4 ของปีี 2564 ซึึ�งขยายตั้วจากิไต้รัมาสำ
ก่ิอนหน้าในอัต้รัาร้ัอยละ 1.5 คาดว่าอัต้รัากิารัขยายตั้วของ GDP ในไต้รัมาสำท่ี่� 4  
จะเท่ี่ากัิบร้ัอยละ 0.8 ต่้อปีี และอัต้รัากิารัขยายตั้วของ GDP ต้ลอดปีี 2564  
จะเท่ี่ากัิบร้ัอยละ 1.2 ต่้อปีี 3 ทัี่�งน่� คาดว่าเศรัษัฐกิิจของไที่ยจะฟ้�นค่นสู่ำรัะดับเด่ยวกัิน
กัิบช่่วงก่ิอนเกิิดโรัครัะบาดได้ในช่่วงครึั�งหลังของปีี 2565 โดย GDP ต้ลอดทัี่�งปีี 
จะม่อัต้รัากิารัขยายตั้วร้ัอยละ 3.7 3 กิิจกิรัรัมที่างเศรัษัฐกิิจท่ี่�ฟ้�นตั้วขึ�น มูลค่า
กิารัส่ำงออกิและเงินลงทุี่นโดยต้รังจากิต่้างปีรัะเที่ศท่ี่�เพิื่�มสูำงขึ�น รัวมถึึงกิารัพัื่ฒนา
โครังกิารัเกิ่�ยวกัิบโครังสำร้ัางพ่ื่�นฐานที่างเศรัษัฐกิิจท่ี่�เร่ังรััดเรัว็ขึ�นเป็ีนปัีจจยัท่ี่�จะนำา
ไปีสู่ำวงจรักิารัลงทุี่นรัอบใหม่3  

กิารับริัโภคในภาคเอกิช่นของไที่ยกิำาลังกิรัะเต่้�องขึ�นเช่่นกัิน – ดัช่น่ Google 
Mobility Index บ่งช่่�ว่ากิิจกิรัรัมที่างเศรัษัฐกิิจคึกิคักิขึ�นหลังจากิท่ี่�ม่กิารัผ่่อน
คลายมาต้รักิารัล็อกิดาวน์3 มาต้รักิารัของรััฐบาลท่ี่�มุ่งเน้นกิารัเพิื่�มอำานาจซ่ึ�อของผู้่
บริัโภคและกิรัะตุ้้นธุุรักิิจกิารัท่ี่องเท่ี่�ยวภายในปีรัะเที่ศได้ช่่วยผ่ลักิดันให้กิารับริัโภค
ฟ้�นตั้วในรัะยะสัำ�น4 โดยม่ปัีจจัยสำนับสำนุนอ่�นๆ ปีรัะกิอบด้วย กิารัค่บหน้าของกิารั

ภาวัะเศริษัฐก้จำมหภาค

ภาวะเศรษัฐกิจมหภาคั
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นอกิเหน่อจากิกิารัฟ้�นตั้วที่างเศรัษัฐกิิจและกิารัลงที่นุโดยต้รังจากิต่้างปีรัะเที่ศ 
ท่ี่�เพิื่�มขึ�นแล้ว กิารัเร่ังสำร้ัางโครังสำร้ัางพ่ื่�นฐานที่างเศรัษัฐกิิจซึึ�งเป็ีนโครังกิารั 
ขนาดใหญ่่ (Mega-Projects) จะม่ส่ำวนช่่วยกิรัะตุ้้นให้เกิิดคล่�นกิารัลงทุี่นลูกิใหม่ 
เช่่นกัิน3 รััฐบาลได้จัดสำรัรังบปีรัะมาณ์สำำาหรัับกิารัดำาเนินกิารัเพ่ื่�อบรัรัเที่าผ่ลกิรัะที่บ 
จากิ COVID-19 มาตั้�งแต่้ปีี 2562 ซึึ�งรัวมถึึงกิารัโยกิย้ายเงินลงทุี่นจากิโครังกิารั 
Mega-Projects ต่้างๆ ไปียังสัำญ่ญ่าร่ัวมลงทุี่นภายใต้้นโยบายกิารัร่ัวมลงทุี่น
รัะหว่างภาครััฐและภาคเอกิช่น (Public-Private Partnership: PPP)3 ดังนั�น  
กิว่าร้ัอยละ 80 ของงบปีปีรัะมาณ์รัายจ่ายในโครังกิารั Mega-Projects ในรัะยะ 
5 ปีี (2565-2569) จะดำาเนนิกิารัภายใต้้โครังกิารั PPP3 โครังกิารัสำำาคัญ่ 
บางโครังกิารัท่ี่�ได้ลงนามในสัำญ่ญ่าไปีแล้ว เดิมม่กิำาหนดจะเริัมดำาเนินกิารัใน 
ปีี 2564 แต่้ต้้องถูึกิเล่�อนออกิไปีเน่�องจากิสำถึานกิารัณ์์ของโรัครัะบาด โครังกิารั
เหล่าน่�ได้เปีล่�ยนกิำาหนดกิารัมาเริั�มในปีี 2565 ซึึ�งรัวมถึึงโครังกิารัก่ิอสำร้ัางที่างรัถึไฟ
รัะบบรัางคู่ และโครังกิารัรัถึไฟความเร็ัวสูำงเช่่�อมต่้อกัิบ EEC3 ในอนาคต้ รััฐบาลจะ
ขยายกิารัก่ิอสำร้ัางโครังกิารั Mega-Projects และเร่ังดำาเนินโครังกิารัท่ี่�ม่อยู่ให้เสำร็ัจ
สำมบูรัณ์์ (คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 61.3% ของงบปีรัะมาณ์รัายจ่ายโดยรัวมในรัะยะ 
2 ปีีข้างหน้า)3 ความค่บหน้าของ Mega-Projects เหล่าน่�คาดว่าจะช่่วยอัดฉ่ดสำภาพื่
คล่องเข้าสู่ำรัะบบมากิขึ�น ซึึ�งจะสำนับสำนุนให้เกิิดวงจรักิารัลงทุี่นขึ�นใหม่ และนำาไปีสู่ำ  
Crowding-In Effect ในรัะบบเศรัษัฐกิิจ กิล่าวค่อ กิารัลงที่นุภาครััฐส่ำงเสำริัมให้กิารั
ลงทุี่นภาคเอกิช่นเพิื่�มขึ�นต้าม3

ภาคการท่องเท่่ย์ว

จำานวนนักิท่ี่องเท่ี่�ยวจากิต่้างปีรัะเที่ศท่ี่�เดินที่างเข้ามาในปีรัะเที่ศไที่ยม่ทัี่�งสิำ�น 
91,255 รัายในเด่อนพื่ฤศจิกิายน 25649 ซึึ�งยังคงเป็ีนตั้วเลขท่ี่�ต้ำ�ามากิเม่�อเท่ี่ยบกัิบ 
จำานวนเฉล่�ย 3.3 ล้านรัายต่้อเด่อนในช่่วงก่ิอนเกิิดโรัครัะบาด 3 ในขณ์ะเด่ยวกัิน 
จำานวนเท่ี่�ยวบินนานาช่าติ้ท่ี่�เดินที่างเข้าสู่ำท่ี่าอากิาศยานสำวุรัรัณ์ภูมิโดยเฉล่�ยอยู่ท่ี่�  
104 เท่ี่�ยวบินต่้อวัน ซึึ�งต้ำ�ากิว่าจำานวนเฉล่�ย 800 เท่ี่�ยวบินต่้อวันเม่�อเด่อน
พื่ฤศจิกิายน 2562 เป็ีนอย่างมากิ 3 โครังกิารัฉ่ดวัคซ่ึนต้้านไวรััสำให้กัิบปีรัะช่าช่น
ทัี่�วไปี สำถึานกิารัณ์์กิารัรัะบาดของ COVID-19 ท่ี่�คล่�คลายด่ขึ�นในหลายๆ ปีรัะเที่ศ 
และกิารัเปิีดปีรัะเที่ศอ่กิครัั�งจะช่่วยให้ภาคกิารัท่ี่องเท่ี่�ยวขาเข้าของไที่ยม่ความ
แข็งแกิร่ังขึ�น3 อย่างไรัก็ิต้าม สำถึานกิารัณ์์น่าจะยังไม่แน่นอน เน่�องจากิมาต้รักิารั
จำากัิดกิารัเดินที่างยังคงม่อยู่10 ในปีี 2565 คาดว่านักิท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�เดินที่างเข้า 
ปีรัะเที่ศไที่ยจะเพิื่�มจากิจำานวนท่ี่�ปีรัะมาณ์กิารัไว้ปีรัะมาณ์ 350,000 รัายใน 
ปีี 2564 เป็ีน 7.5 ล้านรัาย แต่้ก็ิยังต้ำ�ากิว่าจำานวนนกัิท่ี่องเท่ี่�ยวขาเข้า 3.9 ล้านรัาย
ในปีี 2562 3 สำำาหรัับกิารัท่ี่องเท่ี่�ยวภายในปีรัะเที่ศนั�น คาดว่าจำานวนที่ริัปีทัี่�งหมด
จะเพิื่�มขึ�นจากิ 52 ล้านที่ริัปีในปีี 2564 เป็ีน 90 ล้านที่ริัปีในปีี 2565 เน่�องจากิ
กิารัดำาเนินโครังกิารัฉ่ดวัคซ่ึนให้กัิบปีรัะช่าช่นทัี่�วปีรัะเที่ศ มาต้รักิารัในกิารัสำกัิดกัิ�น
โรัครัะบาดท่ี่�ผ่่อนคลายลง มาต้รักิารัปีลุกิกิารัท่ี่องเท่ี่�ยวภายในปีรัะเที่ศให้พื่ลิกิฟ้�น
ดังเดิม และอุปีสำงค์ต่้อกิารัท่ี่องเท่ี่�ยวของปีรัะช่าช่นท่ี่�เพิื่�มขึ�นอย่างรัวดเร็ัวหลังจากิ
ท่ี่�ต้้องอั�นไว้เป็ีนเวลานาน3 ม่กิารัปีรัะมาณ์กิารัว่ากิารัท่ี่องเท่ี่�ยวภายในปีรัะเที่ศ 
น่าจะฟ้�นค่นสู่ำรัะดับก่ิอนท่ี่�จะเกิิดโรัครัะบาดได้ในปีี 2567 ซึึ�งใช้่เวลาในกิารัฟ้�นตั้ว
เร็ัวกิว่ากิารัท่ี่องเท่ี่�ยวขาเข้าหนึ�งปีี3 

ฉ่ดวัคซ่ึนป้ีองกัินกิารัรัะบาดของ COVID-19 กิารัผ่่อนคลายมาต้รักิารัสำกิดักัิ�น 
โรัครัะบาด และความต้้องกิารัใช้่จ่ายท่ี่�เพิื่�มขึ�นอย่างรัวดเร็ัวของผู้่บริัโภคภาย
หลังจากิท่ี่�ต้้องช่ะลอกิารัใช้่จ่ายในช่่วงท่ี่�เกิิดโรัครัะบาดอย่างรุันแรังเป็ีนเวลานาน 
(Pent-Up Demand)5 นอกิเหน่อจากิกิารัฟ้�นตั้วของธุุรักิรัรัมที่างเศรัษัฐกิิจแล้ว 
กิารัจ้างงานและรัายได้ท่ี่�เพิื่�มขึ�นก็ิเป็ีนปัีจจัยสำำาคัญ่ท่ี่�จะช่่วยผ่ลักิดันให้ม่กิารับริัโภค
ฟ้�นตั้วอย่างยั�งย่นในช่่วงเวลาถัึดไปีนับจากิน่�3  

การส่งออก

ภาคกิารัส่ำงออกิของไที่ยจะยังคงเป็ีนตั้วขับเคล่�อนเศรัษัฐกิิจท่ี่�สำำาคัญ่6 ทัี่�งน่� 
องค์กิารักิารัค้าโลกิ (World Trade Organization: WTO) คาดกิารัณ์์ว่า ปีริัมาณ์ 
กิารัค้าโลกิจะขยายตั้วในอัต้รัาร้ัอยละ 4.7 ในปีี 2565 ซึึ�งช่ะลอตั้วลงจากิอัต้รัา 
ร้ัอยละ 10.8 ในปีี 2564 แต่้ก็ิยังสูำงกิว่าอัต้รัาเฉล่�ยร้ัอยละ 2.7 ในช่่วงรัะหว่างปีี 2544 
ถึึง 2562 ยิ�งไปีกิว่านั�น ค่าสำหสัำมพัื่นธ์ุ (Correlation) รัะหว่างปีริัมาณ์กิารัค้าโลกิ  
(World Merchandise Trade) และมูลค่าส่ำงออกิของไที่ยซึึ�งม่รัะดับสูำง (0.8) 
แสำดงถึึงนัยท่ี่�ว่า กิารัส่ำงออกิของไที่ยจะยังคงขยายตั้วอย่างน่าพื่อใจ โดยได้รัับ 
แรังหนนุจากิค่าเงินบาที่ท่ี่�อ่อนตั้วลง และปีรัมิาณ์กิารัขนส่ำงท่ี่�เพิื่�มมากิขึ�นของ
นำ�ามันผ่่านกิรัรัมวิธุ่ท่ี่�ที่ำาให้บริัสำทุี่ธิุ� เคม่ภัณ์ฑ์์ ผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์พื่ลาสำติ้กิ และเหล็กิกิล้า 8

โครงการพัฒนาระเบ่ีย์งเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
และโครงการลงทุนใหม่ๆ

คาดว่ากิารัฟ้�นตั้วที่างเศรัษัฐกิิจ ปีรัะกิอบกัิบกิารัเติ้บโต้ของภาคธุุรักิิจท่ี่�ได้รัับ
อานิสำงส์ำจากิสำถึานกิารัณ์์โรัครัะบาดและกิารัปีฏิิรูัปีอุต้สำาหกิรัรัม จะม่ส่ำวน
ช่่วยให้กิารัลงทุี่นของปีรัะเที่ศไที่ยรุัดหน้ายิ�งขึ�น3 มูลค่าเงินลงทุี่นโดยต้รังจากิ 
ต่้างปีรัะเที่ศสุำที่ธิุของไที่ยในช่่วงครึั�งแรักิของปีี 2564 สูำงกิว่ามูลค่าต้ลอดทัี่�งปีี 2563 
– ซึึ�งเป็ีนช่่วงก่ิอนท่ี่�จะเกิิดโรัครัะบาด3 ทัี่�งน่� มูลค่าของโครังกิารัลงทุี่นโดยต้รัง
จากิต่้างปีรัะเที่ศท่ี่�ย่�นขอรัับกิารัส่ำงเสำรัมิจากิสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารัส่ำงเสำรัมิ 
กิารัลงทุี่น (BOI) ในรัอบรัะยะเวลา 9 เด่อนแรักิของปีี 2564 ม่จำานวน 372  
พัื่นล้านบาที่ สูำงกิว่ายอดเฉล่�ยในรัอบ 5 ปีี3 โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง จำานวนคำาขอรัับ 
กิารัส่ำงเสำริัมกิารัลงทุี่นของโครังกิารัลงที่นุจากิต่้างปีรัะเที่ศในสำาขาอตุ้สำาหกิรัรัมเบา 
(อาทิี่ ถุึงม่อยาง และอุต้สำาหกิรัรัมกิารัผ่ลิต้สิำนค้าท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบโรัครัะบาด) และ
อุต้สำาหกิรัรัมอิเล็กิที่รัอนิกิส์ำ (ซึึ�งได้รัับแรังผ่ลักิดันจากิสำถึานกิารัณ์์โรัครัะบาด
และกิารัปีฏิิรูัปีอุต้สำาหกิรัรัม) ได้เพิื่�มสูำงกิว่ารัะดับท่ี่�เคยม่ในช่่วงก่ิอนท่ี่�จะเกิิด
โรัครัะบาดในปีี 25623 ในที่ำานองเด่ยวกัิน โครังกิารัลงทุี่นจากิต่้างปีรัะเที่ศท่ี่�ย่�น
คำาขอรัับกิารัส่ำงเสำริัมในโครังกิารัพื่ฒันารัะเบ่ยงเศรัษัฐกิิจพื่เิศษัภาคต้ะวนัออกิ 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ก็ิเพิื่�มมากิขึ�น นำาโดยกิิจกิารัในสำาขา
อุต้สำาหกิรัรัมอิเล็กิที่รัอนิกิส์ำอัจฉริัยะ เที่คโนโลย่ช่่วภาพื่ กิารัดูแลสุำขภาพื่ และ
เช่่�อเพื่ลิงช่่วภาพื่ โดยม่จำานวนคำาขอรัับกิารัส่ำงเสำริัมสูำงกิว่าช่่วงก่ิอนกิารัรัะบาดของ 
COVID-19 3 ความจำาเป็ีนในกิารัใช้่จ่ายเพ่ื่�อให้ธุุรักิิจเติ้บโต้อย่างยั�งย่นในรัะยะยาว 
จะช่่วยให้กิารัลงทุี่นของไที่ยขยายตั้วอย่างต่้อเน่�อง3 คาดว่ามูลค่าเงินลงทุี่น 
ในโครังกิารั EEC จะพุ่ื่งขึ�นสู่ำรัะดับ 5 แสำนล้านบาที่ โดยเฉล่�ยต่้อปีีในรัะหว่าง 
ปีี 2608 และ 2612 และจะเป็ีนตั้วผ่ลักิดันให้เศรัษัฐกิิจของปีรัะเที่ศขยายตั้ว
เพิื่�มขึ�นร้ัอยละ 1.5 ต่้อปีี 11 
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บริัษััที่พัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ส่ำวนใหญ่่ได้เล่�อนกิำาหนดกิารัเปิีดตั้วโครังกิารัใหม่ๆ  
ออกิไปีนบัตั้�งแต่้ต้้นปีี 2564 เน่�องจากิภาวะต้ลาดท่ี่�ซึบเซึาและปีรัมิาณ์ห้องชุ่ด 
เหล่อขายซึึ�งม่รัะดับสูำง1 ตั้วเลขอุปีที่านสำะสำมของคอนโดมิเน่ยมใน
กิรุังเที่พื่ฯ บ่งช่่�ว่าต้ลาดน่�ยังคงอยู่ในภาวะท่ี่�ม่อุปีที่านส่ำวนเกิิน2 โดยม่
อุปีที่านทัี่�งสิำ�น 659,326 หน่วย ณ์ สิำ�นไต้รัมาสำท่ี่� 3 ของปีี 2564 ในขณ์ะท่ี่� 
อุปีที่านใหม่ท่ี่�เกิิดขึ�นในไต้รัมาสำท่ี่� 3 ของปีี 2564 ลดลงจากิช่่วงเด่ยวกัิน
ของปีีก่ิอนหน้าในอัต้รัาร้ัอยละ 13.053 ทัี่�งน่� บริัษััที่พัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์
บางแห่งได้เปีล่�ยนกิลยุที่ธ์ุโดยหันไปีเน้นต้ลาดของโครังกิารัท่ี่�อยู่อาศัยท่ี่�ม่ 
ความสูำงไม่เกิิน 8 ชั่�น (Low-Rise Housing Market) เพ่ื่�อต้อบสำนอความต้้องกิารั 
ในต้ลาดน่�4 

โครังกิารัคอนโดมิเน่ยมท่ี่�เปิีดใหม่ส่ำวนใหญ่่ตั้�งอยู่ในเขต้ช่านเม่อง ในขณ์ะท่ี่�ไม่ม่
โครังกิารัใหม่เปิีดตั้วในย่านศูนย์กิลางธุุรักิิจ (Central Business District: CBD) 
เลยในช่่วงครึั�งหลังของปีี3 โครังกิารัท่ี่�เปิีดตั้วใหม่ทัี่�งหมดล้วนเป็ีนของ 
ผู้่ปีรัะกิอบกิารัรัายใหญ่่ อย่างเช่่น LPN, ORI, SENA, SIRI, PS และ PRIN3 
โดยส่ำวนใหญ่่จะขายในรัาคา 34,000 บาที่ถึึง 120,000 บาที่ต่้อต้ารัางเมต้รั 
หร่ัอในรัาคา Package Price ไมเ่กิิน 2.5 ล้านบาที่ต่้อยูนิต้ ซึึ�งเป็ีนกิลยุที่ธ์ุ 
‘รัาคาท่ี่�เข้าถึึงได้สำำาหรัับกิลุ่มเป้ีาหมายรัะดับกิลางถึึงต้ำ�า’ 3 

แนวโน้มของอุปีสำงค์เป็ีนผ่ลจากิสำถึานกิารัณ์์โรัครัะบาดท่ี่�อยู่เหน่อกิารั
ควบคมุ ซึึ�งนำาไปีสู่ำมาต้รักิารัปีอ้งกัินและควบคมุของรััฐบาลท่ี่�เขม้งวดตั้�งแต่้
เริั�มเข้าสู่ำไต้รัมาสำท่ี่� 2 ของปีี3 อุปีสำงค์ส่ำวนใหญ่่มาจากิผู้่ซ่ึ�อท่ี่�ม่รัายได้ค่อนข้าง 
มั�นคง ไม่ได้รัับผ่ลกิรัะที่บมากิจนเกิินไปี – ซึึ�งได้ปีรัะโยช่น์จากิข้อเสำนอท่ี่�
จูงใจและรัายกิารัส่ำงเสำริัมกิารัขายต่้างๆ3

แม้ว่าต้ลาดคอนโดมิเน่ยมโดยรัวมจะช่ะลอตั้วลงอย่างมากิ แต่้โครังกิารั
อสัำงหาริัมที่รััพื่ย์รัะดับ Luxury ยังคงได้รัับแรังหนุนจากิอุปีสำงค์ท่ี่�ต่้อเน่�อง 
และมั�นคงจากิลูกิค้าท่ี่�ม่อำานาจซ่ึ�อสูำงท่ี่ามกิลางภาวะเศรัษัฐกิิจท่ี่�ไม่เอ่�ออำานวย5 
ต้ลาดคอนโดมิเน่ยมรัะดับ Ultra-Luxury ยังคงม่ความแข็งแกิร่ังและ
ย่ดหยุ่นต่้อผ่ลกิรัะที่บเชิ่งลบต่้างๆ เน่�องจากิม่ลักิษัณ์ะท่ี่�เป็ีนความพิื่เศษั
เฉพื่าะสำำาหรัับกิลุ่มผู้่ม่รัายได้สำูงเท่ี่านั�น (Exclusivity)6 ยอดขายของ

โครังกิารัคอนโดมิเน่ยมเพ่ื่�ออยู่อาศัยรัะดับ Super Luxury ในกิรุังเที่พื่ฯ 
เพิื่�มขึ�นอย่างมากิในอัต้รัาร้ัอยละ 596 ซึึ�งอุปีสำงค์ของโครังกิารัรัะดับ 
Super Luxury น่�นับว่าเป็ีนตั้วขับเคล่�อนกิารัขยายตั้วท่ี่�สำำาคัญ่ท่ี่�สุำดใน
ต้ลาดอสำังหาริัมที่รััพื่ย์ 7 กิารัม่ท่ี่�ตั้�งในที่ำาเลที่องยังคงเป็ีนปัีจจัยสำำาคัญ่
ท่ี่�สุำดท่ี่�ม่อิที่ธิุพื่ลต่้อกิารัตั้ดสิำนใจของผู้่ซ่ึ�อและนักิลงทุี่น6 ความต้้องกิารั
คอนโดมิเน่ยมรัะดับ Super Luxury ท่ี่�ตั้�งอยู่ในที่ำาเลที่องยังไม่เคยแผ่่ว
ลงในขณ์ะท่ี่�อุปีที่านใหม่เพิื่�มขึ�นเพ่ื่ยงเล็กิน้อยเที่่านั�น8 โดยสำ่วนใหญ่่แล้ว 
โครังกิารัคอนโดมิเน่ยมรัะดับหรูัมักิจะตั้�งอยู่แถึวสำุขุมวิที่ และม่เพ่ื่ยงไม่ 
ก่ิ�แห่งท่ี่�ตั้�งอยู่รัมิแม่นำ�าเจา้พื่รัะยา8 กิารัท่ี่�โครังกิารัรัมิแม่นำ�าม่น้อย เน่�องจากิ
ท่ี่�ดินท่ี่�เหมาะสำมต่้อกิารัพัื่ฒนาโครังกิารัม่จำานวนและขนาดท่ี่�จำากัิด ที่ำาให้
รัาคาของคอนโดมิเน่ยมริัมแม่นำ�าในกิรุังเที่พื่ฯ สูำงกิว่าที่ำาเลท่ี่�ตั้�งอ่�นๆ9 และ
กิ่อให้เกิิดต้ลาดสำำาหรัับคอนโดมิเน่ยมหรูัริัมแม่นำ�าในกิรุังเที่พื่ฯ ท่ี่�บริัหารั
โดยแบรันด์โรังแรัมชั่�นนำารัะดับโลกิ ห้องชุ่ดเหล่าน่�ได้กิลายเป็ีนของสำะสำม
ท่ี่�ได้รัับความนิยมอย่างมากิของกิลุ่มช่นชั่�นสูำงท่ี่�มั�งม่ในสัำงคม9

ช่่วงรัะยะเวลาหลังจากิท่ี่�วิกิฤติ้กิารัณ์์โรัครัะบาดผ่่านพ้ื่นไปี คาดว่าจะเป็ีน
โอกิาสำอันด่ของโครังกิารัท่ี่�อยู่อาศัยในรูัปีแบบ Branded Residences10 ซึึ�งม่ 
กิารัขยายต้ัวทัี่�วโลกิ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในภูมิภาคน่� 10 บริักิารัชั่�นเลิศ
จากิแบรันด์โรังแรัมชั่�นนำาของโลกิค่อจุดเด่นสำำาคัญ่ท่ี่�สุำดท่ี่�คอนโดมิเน่ยม 
ในรูัปีแบบ Branded Residences มอบให้แก่ิผู้่เข้าพัื่กิอาศัย ทัี่�งในแง่ของ
มาต้รัฐานคุณ์ภาพื่และบริักิารั มาต้รัฐานความปีลอดภัย และกิารัให้ความสำำาคัญ่
กัิบความเป็ีนอยู่ท่ี่�ด่ของผู้่อยู่อาศัย ซึึ�งสิำ�งเหล่าน่�เสำริัมสำร้ัางความสำบายใจ
ไร้ักัิงวลให้กัิบลูกิค้ามากิยิ�งขึ�น10 โมเดลของ Branded Residences น่�เปิีด
โอกิาสำให้ผู้่ลงทุี่นสำามารัถึสำร้ัางผ่ลต้อบแที่นทัี่�งในรัะยะสัำ�นและรัะยาว10 
โดยปีรัะมาณ์กิารัของรัาคาท่ี่�เพิื่�มขึ�นโดยเฉล่�ยของโครังกิารัท่ี่�ม่รูัปีแบบ 
Branded Residences จะสำูงกิว่าโครังกิารัท่ี่�ไม่ม่รูัปีแบบเปี็น Branded 
Residences ตั้�งแต่้ร้ัอยละ 35 ถึึงร้ัอยละ 7010 แนวโน้มและอุปีสำงค์ของ 
Branded Residences รัะดับหรูัจะยังคงเพิื่�มมากิขึ�นในอนาคต้ โดยม่ 
กิารัขยายตั้วของต้ลาดรัะดับสูำงและรัะดับกิลางในภูมิภาคเอเช่่ยเป็ีน 
ตั้วขับเคล่�อนท่ี่�สำำาคัญ่10

ธุัริก้จำคอนโดม้เน่ยมในกรุิงเที่พฯ
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ปัีจจุบัน กิารัให้ความสำำาคัญ่ต่้อแนวคิดในกิารัใช้่ช่่ วิต้ท่ี่� ด่ ขึ�นและ 
ความเป็ีนอยู่ท่ี่�ด่ของผู้่ซ่ึ�อคอนโดมิเน่ยมได้กิลายเป็ีนแนวโน้มใหม่ท่ี่�เกิิดขึ�น 
อย่างต่้อเน่�องในกิรุังเที่พื่ฯ7 เที่รันด์ท่ี่�เน้นเร่ั�องสุำขภาพื่น่�ไม่ได้ให้ความสำำาคัญ่
แค่กิารัออกิแบบของโครังกิารั แต่้ยังครัอบคลุมไปีถึึงกิารัเล่อกิใช่้วัสำดุ
ก่ิอสำร้ัาง กิารัใช้่เที่คโนโลย่และนวตั้กิรัรัม และกิารัให้บริักิารัของนติิ้บุคคล
ของโครังกิารั7 กิารัม่พ่ื่�นท่ี่�มากิขึ�นก็ิเป็ีนอ่กิปัีจจัยหนึ�งท่ี่�ค่อยๆ ที่ว่ความ
สำำาคัญ่อย่างต่้อเน่�อง จนอาจจะเหน่อกิว่าปัีจจัยท่ี่�เคยสำำาคัญ่ในอด่ต้ เช่่น 
รัะยะที่างท่ี่�ห่างจากิรัะบบกิารัขนสำง่มวลช่น เปีน็ต้้น11 ต้ลาดคอนโดมเิน่ยม
รัะดับ High-End ยังคงม่ความคึกิคักิอย่างมากิ11 ซึึ�งความนิยมของผู้่ซ่ึ�อใน
ลักิษัณ์ะน่�ดูเหม่อนจะเป็ีนเป็ีนเที่รันด์เด่ยวกัินทัี่�วโลกิในขณ์ะน่�11

คาดว่าต้ลาดอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ของไที่ยจะฟ้�นตั้วในปีี 2565 ดังนั�น บริัษััที่พัื่ฒนา
อสัำงหาริัมที่รััพื่ย์จึงหันมาเน้นกิลยุที่ธ์ุท่ี่�ต้อบโจที่ย์พื่ฤติ้กิรัรัมของผู้่บริัโภคท่ี่�
เปีล่�ยนแปีลงไปี12 เน่�องจากิความต้้องกิารัใหม่ๆ เก่ิ�ยวกัิบท่ี่�อยู่อาศัยของผู้่ซ่ึ�อ 
ตั้วจริัง (End-Users) ม่ความซึบัซ้ึอนมากิขึ�นกิว่าเดิม จึงม่แนวโน้มว่าโครังกิารั
ท่ี่�อยู่อาศัยท่ี่�ผุ่ดขึ�นใหม่จะเน้นท่ี่�ฟังก์ิชั่�นกิารัใช้่งานท่ี่�ม่ความสัำมพัื่นธ์ุกัิบ 
ความต้้องกิารัของผู้่อาศัยในช่่วงหลงัวิกิฤต้กิิารัณ์์โรัครัะบาด ซึึ�งปีรัะกิอบด้วย  
กิารัม่ห้องอเนกิปีรัะสำงค์สำำาหรัับสำมาชิ่กิในครัอบครััว กิารัม่พ่ื่�นท่ี่�ส่ำเข่ยวบริัเวณ์บ้าน  
วิถ่ึช่่วิต้ท่ี่�สุำขสำมบูรัณ์์ (Wellness) และกิารัอาศยัเที่คโนโลย่ 12
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กิารัแพื่ร่ัรัะบาดของโควิด 19 ยังคงสำร้ัางปัีญ่หาให้กัิบอุต้สำาหกิรัรัมโรังแรัม
และกิารับริักิารั โดยจำานวนนกัิท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�เดนิที่างเข้ามาในกิรุังเที่พื่มหานครั
ลดลงอย่างรัวดเรัว็นับตั้�งแต่้เด่อนม่นาคม 2563 เป็ีนต้้นมา 1 จำานวนนกัิท่ี่อง
เท่ี่�ยวจากิต่้างปีรัะเที่ศของไที่ยลดลงในอตั้รัาร้ัอยละ 91 เม่�อเท่ี่ยบกัิบช่่วง
เด่ยวกัินของปีีก่ิอน เหล่อเพ่ื่ยงปีรัะมาณ์ 560,000 คน 1 ในช่่วงต้้นไต้รัมาสำ
ท่ี่�สำามของปีี 2564 รััฐบาลได้เปิีดตั้วโครังกิารันำาร่ัองในช่่�อว่า “ภูเก็ิต้แซึนด์ 
บ็อกิซ์ึ” เพ่ื่�อผ่่อนคลายข้อจำากัิดในกิารัเดินที่างและกิรัะตุ้้นอุต้สำาหกิรัรัมกิารั
ท่ี่องเท่ี่�ยวของไที่ย 1 อย่างไรัก็ิต้าม ในเด่อนสิำงหาคม 2564 จำานวนผู้่ติ้ดเช่่�อ
โควิดได้พุ่ื่งสูำงกิว่า 20,000 รัายต่้อวัน ที่ำาให้กิารัเปิีดปีรัะเที่ศของไที่ยต้้อง
ช่ะลอออกิไปี – ส่ำงผ่ลกิรัะที่บต่้อความเช่่�อมั�นของนักิท่ี่องเท่ี่�ยว 1

เม่�อวันท่ี่� 1 พื่ฤศจิกิายน 2564 รััฐบาลไที่ยได้เปิีดให้ผู้่เดินที่างจากิปีรัะเที่ศ
ท่ี่�ม่ความเส่ำ�ยงต้ำ�าและได้รัับวัคซ่ึนครับถ้ึวนเข้าปีรัะเที่ศได้โดยไม่ต้้องผ่่านกิารั
กัิกิตั้วภายใต้้โครังกิารั ‘Test & Go’ 2 มาต้รักิารัดังกิล่าวส่ำงผ่ลให้จำานวน 
ผู้่เดินที่างจากิต่้างปีรัะเที่ศเพิื่�มขึ�น จากิรัายงานของกิรัะที่รัวงกิารัท่ี่องเท่ี่�ยวและ 
ก่ิฬา ผู้่เดินที่างมาจากิต่้างปีรัะเที่ศม่จำานวน 91,255 คนในเด่อนพื่ฤศจิกิายน 
2564 เพิื่�มขึ�นในอัต้รัาร้ัอยละ 350 จากิเด่อนก่ิอนหน้า 2 ทัี่�งน่� ผู้่เดินที่าง
มาจากิต่้างปีรัะเที่ศภายใต้้โครังกิารัน่�ม่จำานวนทัี่�งสิำ�น 346,763 คนก่ิอนท่ี่�
รััฐบาลจะรัะงบัโครังกิารัดงักิล่าวเป็ีนกิารัชั่�วครัาวในเด่อนธุนัวาคม ท่ี่ามกิลาง
ความวิต้กิกัิงวลกัิบกิารัรัะบาดของไวรััสำสำายพัื่นธ์ุุโอมิครัอน (Omicron) 1 

ปีรัะเที่ศท่ี่�ม่นักิท่ี่องเท่ี่�ยวเดินที่างมาปีรัะเที่ศไที่ยสูำงสุำด 3 ปีรัะเที่ศแรักิค่อ 
สำหรััฐอเมริักิา สำหรัาช่อาณ์าจักิรั และอิสำรัาเอล 3     

เน่�องจากิข้อจำากัิดในกิารัเดินที่างยังคงม่อยู่เก่ิอบต้ลอดทัี่�งปีี 2564 อุปีสำงค์
ในธุุรักิิจโรังแรัมและกิารับริักิารัจึงยังคงต้กิต้ำ�าถึึงข่ดสุำด 1 อัต้รัากิารัเข้าพัื่กิ
โดยเฉล่�ยในโรังแรัมรัะดับหรูัในกิรุังเที่พื่ฯ อยู่ท่ี่�ร้ัอยละ 21 ลดลง 6 จุด
เปีอร์ัเซ็ึนต์้ เม่�อเท่ี่ยบกัิบอัต้รัาในปีี 2020 1 จำานวนนักิท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งช่าวไที่ย
และช่าวค่างปีรัะเที่ศยงัคงม่รัะดบัต้ำ�า เน่�องจากิปัีจจัยต่้างๆ ท่ี่�เกิ่�ยวข้องกัิบ 
โรัครัะบาด ได้แก่ิ อัต้รัาเพิื่�มขึ�นของยอดผู้่ติ้ดเช่่�อและความล่าช้่าของโครังกิารั
ฉ่ดวัคซ่ึนต้้านไวรััสำให้กิบัปีรัะช่าช่น 1 ปีรัะเที่ศไที่ยเริั�มดำาเนินโครังกิารัฉ่ด
วัคซ่ึนต้้านไวรััสำให้กัิบปีรัะช่าช่นตั้�งแต่้ปีลายเด่อนกุิมภาพัื่นธ์ุ 2564 และ 
คาดว่าร้ัอยละ 64 ของปีรัะช่ากิรัทัี่�งหมดจะได้รัับวัคซ่ึนครับถ้ึวนจำานวน 2 เขม็ 
ภายในสิำ�นปีี 2564 1

ธุัริก้จำโริงแริมในกรุิงเที่พฯ

อัต้รัากิารัเข้าพัื่กิในโรังแรัมเพิื่�มขึ�นเป็ีนร้ัอยละ 22 ในช่่วงครึั�งหลังของ 
ปีี 2564 โดยได้รัับแรังผ่ลักิดันจากิกิารัขยายตั้วของอุปีสำงค์ภายในปีรัะเที่ศ 
ซ่ึ�งเป็ีนผ่ลพื่วงของมาต้รักิารัสำนับสำนุนค่าโรังแรัมโดยรััฐบาลภายใต้้โครังกิารั 
‘เรัาเท่ี่�ยวด้วยกัิน’ และกิารัผ่่อนคลายกิฎรัะเบ่ยบสำำาหรัับนักิท่ี่องเท่ี่�ยวจากิ
ต่้างปีรัะเที่ศภายใต้้โครังกิารั ‘Test & Go’ เม่�อเด่อนพื่ฤศจิกิายน 2564 1 

ส่ำบเน่�องจากิอุปีสำงค์โดยรัวมท่ี่�ยังอ่อนตั้วและจำานวนห้องพัื่กิโรังแรัมในเม่อง 
ท่ี่�ม่จำานวนมากิ ที่ำาให้รัายได้เฉล่�ยต่้อห้องท่ี่�ขายได้ในแต่้ละช่่วงเวลา 
(Average Daily Rate: ADR) ของโรังแรัมรัะดับหรูัลดลงในอัต้รัาร้ัอยละ 34  
จากิช่่วงเด่ยวกัินของปีีก่ิอนหน้า เหล่อเพ่ื่ยง 2,949 บาที่ 1 

อย่างไรัก็ิต้าม รูัปีแบบกิารัฟ้�นตั้วของอุปีสำงค์ในครัั�งน่�แต้กิต่้างไปีจากิ
วิกิฤติ้กิารัณ์์ท่ี่�เคยเกิิดขึ�นในครัั�งก่ิอนๆ 4 เป็ีนท่ี่�สัำงเกิตุ้ว่าโรังแรัมรัะดับหรูัใน 
อุต้สำาหกิรัรัมโรังแรัมทัี่�วโลกิสำามารัถึฟ้�นตั้วภายหลังวิกิฤติ้กิารัณ์์โรัครัะบาด 
ในอัต้รัาท่ี่�รัวดเร็ัวกิว่าความคาดหมาย นอกิจากิน่� โรังแรัมท่ี่�บริัหารั 
โดยแบรันด์ท่ี่�ม่ช่่�อเส่ำยงและอยู่ในต้ลาดรัะดับหรูั หร่ัอ Luxury Segment  
ได้รัับปีรัะโยช่น์ เน่�องจากิความน่าเช่่�อถ่ึอและความปีลอดภัยม่ความสำำาคัญ่ยิ�ง
สำำาหรัับแขกิท่ี่�มาพื่กัิในโรังแรัม 4 ม่กิารัคาดกิารัณ์์ว่าต้ลาดของโรังแรัมรัะดบั
หรูัทัี่�วโลกิจะเติ้บโต้จากิมูลค่า 119.55 พัื่นล้านดอลล่าร์ัสำหรััฐฯ ในปีี 2564 
เป็ีน 238.49 พัื่นล้านดอลล่าร์ัสำหรััฐฯ ในปีี 2571 โดยม่อัต้รัากิารัเติ้บโต้
เฉล่�ยต่้อปีี (CAGR) เท่ี่ากัิบร้ัอยละ 10.4 5  ในขณ์ะเด่ยวกัิน กิารัเปีล่�ยนแปีลง
ไปีสู่ำความเป็ีนเม่อง (Urbanization) อย่างรัวดเร็ัว และมาต้รัฐานกิารัครัอง
ช่่พื่ของปีรัะช่าช่นท่ี่�ด่ขึ�นก็ิม่อิที่ธิุพื่ลมากิขึ�นต่้อกิารัขยายต้วัของต้ลาดโรังแรัม
ในรัะดับหรูั 6 นอกิเหน่อจากิน่� ปีรัะสำบกิารัณ์์ในกิารัใช้่ช่่วิต้แบบหรูัหรัาใน
ช่่วงวันหยุดกิำาลังม่แนวโน้มเพิื่�มมากิขึ�น รัะดับรัายได้ท่ี่�พึื่งจับจ่ายใช้่สำอย
ได้ท่ี่�เพิื่�มขึ�นปีรัะกิอบกิบัวัฒนธุรัรัมในวนัหยุดสุำดสัำปีดาห์ท่ี่�ได้รัับความนยิม
มากิขึ�นดังกิล่าว ม่ส่ำวนสำนับสำนุนกิารัเติ้บโต้ของธุุรักิิจโรังแรัม 7 ในต้ลาด
ของธุุรักิิจโรังแรัมรัะดับหรูั เที่รันด์ท่ี่�นิยมท่ี่�เป็ีนอยู่ในขณ์ะน่�ค่อกิารันำาเสำนอ
บริักิารัต่้างๆ ซึึ�งรัวมถึึงบริักิารัด้านอาหารัและเคร่ั�องด่�มท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่สูำงและ
บริักิารัส่ำวนบุคคล ในขณ์ะเด่ยวกัินก็ิรัักิษัาภาพื่ลกัิษัณ์์ของแบรันด์โรังแรัม
ชั่�นนำา โดยอาศัยกิลยุที่ธ์ุด้านกิารัต้ลาดและกิารัสำนับสำนุนในรูัปีแบบต่้างๆ7  
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นอกิจากิน่� ต้ลาดของธุุรักิิจโรังแรัมในภูมิภาคเอเช่่ยแปีซิึฟิคได้ม่กิารัคาดกิารัณ์์ว่า  
ขนาดของปีรัะช่ากิรัในกิลุ่มรัายได้รัะดับกิลางถึึงสูำงกิำาลังขยายใหญ่่ขึ�น  
ในขณ์ะเด่ยวกัิน มาต้รัฐานกิารัครัองช่่พื่ก็ิปีรัับตั้วสูำงขึ�น – ปัีจจัยทัี่�งสำอง
ปีรัะกิารัน่�ม่บที่บาที่ในกิารัสำนบัสำนุนกิารัเต้บิโต้ของต้ลาดอย่างม่นยัสำำาคัญ่ 5 

ด้วยต้รัะหนักิถึึงแนวโน้มท่ี่�เปีล่�ยนไปีของนักิท่ี่องเท่ี่�ยวเหล่าน่� และคุณ์ลักิษัณ์ะ
ท่ี่�ย่ดหยุ่นของกิลุ่มนักิท่ี่องเท่ี่�ยวรัะดับพื่ร่ัเม่�ยมท่ี่�ม่อำานาจกิารัจับจ่าย 
ใช้่สำอยสูำง รััฐบาลไที่ยจึงตั้ดสิำนใจท่ี่�จะดึงดูดกิลุ่มนักิท่ี่องเท่ี่�ยวคุณ์ภาพื่เหล่าน่� 8 

โดยได้ออกิมาต้รักิารัสำนับสำนุนต่้างๆ ต้ลอดจนปีรัับปีรุังและผ่่อนคลายกิฎ
รัะเบ่ยบบางปีรัะกิารั – อาทิี่ กิฏิรัะเบ่ยบในกิารัแล่นเร่ัอ และกิารัจัดเก็ิบ
ภาษ่ัสำำาหรัับของใช้่ส่ำวนบุคคลและสิำนค้าฟุ�มเฟ้อย – เพ่ื่�อเป็ีนกิารัยกิรัะดับ
คุณ์ภาพื่และกิรัะตุ้้นให้เกิิดปีรัะสำบกิารัณ์์สำำาหรัับกิารัท่ี่องเท่ี่�ยวในรัะดับหรูั 8

แม้จะม่กิารัคาดกิารัณ์์ว่าต้ลาดธุุรักิิจโรังแรัมทัี่�วโลกิจะขยายต้วั แต่้จำานวน
โรังแรัมรัะดับหรูัในกิรุังเที่พื่ฯ ยังคงเท่ี่าเดิมเน่�องจากิไม่ม่โรังแรัมรัะดับหรูั
แห่งใหม่เกิิดขึ�นในปีี 2564 1 หากิพิื่จารัณ์าต้ามแหล่งท่ี่�ตั้�ง เพื่ลินจิต้/สุำขุมวิที่
ยังคงเป็ีนพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ม่อุปีที่านของโรังแรัมมากิท่ี่�สุำด คิดเป็ีนปีรัะมาณ์ร้ัอยละ 38 
ของอุปีที่านโรังแรัมทัี่�งหมดในกิรุังเที่พื่ฯ 3 ท่ี่�เหล่อกิรัะจายไปียังพ่ื่�นท่ี่�ต่้างๆ 
อาทิี่ ลุมพิื่น่/สำยาม (ร้ัอยละ 13) ส่ำลม/สำาที่รั (ร้ัอยละ 13) รัาช่เที่ว่/ถึนน 
เพื่ขรับุร่ั (ร้ัอยละ 13) ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา (ร้ัอยละ 7) เขต้เม่องเก่ิา (ร้ัอยละ 6) 
กิรุังเที่พื่ฯ ฝ่ังเหน่อ (ร้ัอยละ 5) ถึนนสุำขุมวิที่ช่่วงปีลาย (ร้ัอยละ 4) และ
ถึนนพื่รัะรัามสำาม (ร้ัอยละ 1) 3 ทัี่�งหมดน่� โรัมแรัมรัะดับกิลางม่สัำดส่ำวน
สูำงสุำด หร่ัอร้ัอยละ 50 ของจำานวนอุปีที่านทัี่�งหมด ต้ามด้วยโรังแรัมขั�นหนึ�ง 
(First-Class) (ร้ัอยละ 21) โรังแรัมรัะดับหรูั (Luxury) (ร้ัอยละ 17%) 
และโรังแรัมรัาคาปีรัะหยัด (Economy) (ร้ัอยละ 12 3) 

ธุุรักิิจโรังแรัมในกิรุังเที่พื่ฯ และความเช่่�อมั�นในกิารัเดินที่างท่ี่องเท่ี่�ยวจะยังคง
กิรัะเต่้�องยิ�งขึ�นในไต้รัมาสำถัึดๆ ไปี ทัี่�งน่� เน่�องจากิจำานวนผู้่ติ้ดเช่่�อโควิด 19 
ค่อยๆ ลดลงและโครังกิารัฉ่ดวัคซ่ึนต้้านไวรััสำให้กัิบปีรัะช่าช่นม่กิารัขยาย
ตั้วอย่างต่้อเน่�อง 9 รััฐบาลไที่ยกิำาลังผ่่อนคลายกิฎรัะเบ่ยบในกิารัเดินที่างเข้า
ปีรัะเที่ศและส่ำงเสำริัมแคมเปีญ่กิารัท่ี่องเท่ี่�ยวต่้างๆ ในปีี 2565 อาที่ ิโครังกิารั 
“เรัาเท่ี่�ยวด้วยกัิน รัะยะท่ี่� 4” เพ่ื่�อสำนับสำนุนธุุรักิิจโรังแรัมและกิารับริักิารัใน

ฤคูไฮซ่ึซัึ�นท่ี่�กิารัท่ี่องเท่ี่�ยวม่ความคกึิคักิมากิท่ี่�สุำดท่ี่�กิำาลังจะมาถึึง 10 โครังกิารั
ดังกิล่าวยังจะช่่วยสำร้ัางอุปีสำงค์จากิปีรัะช่าช่นในเขต้ช่นบที่ท่ี่�ต้้องกิารัเข้าพัื่กิ
ในโรังแรัมหรูัในรัะดับรัาคาท่ี่�ไม่แพื่งจนเกิินไปี 11 นอกิจากิน่� ยังม่แคมเปีญ่
ส่ำงเสำริัมกิารัท่ี่องเท่ี่�ยวชุ่ดใหม่ ได้แก่ิ "เท่ี่�ยวเม่องไที่ยปีี 2565” ท่ี่�จะออกิมา
เพ่ื่�อกิรัะตุ้้นกิารัฟ้�นตั้วของอุต้สำาหกิรัรัมกิารัท่ี่องเท่ี่�ยว 12 โดยม่เป้ีาหมายท่ี่�จะ
เพิื่�มอัต้รัากิารัเข้าพัื่กิอ่กิร้ัอยละ 50 ให้กัิบโรังแรัมต่้างๆ ในจังหวัดเป้ีาหมาย  
และในปีีหน้าจะมุ่งเน้นกิลุ่มนักิท่ี่องเท่ี่�ยวเป้ีาหมายท่ี่�เดินที่างมาจากิ
ต้ะวันออกิกิลางและปีรัะเที่ศอินเด่ย 12 

ในความพื่ยายามท่ี่�ก้ิาวไกิลขึ�นอ่กิขั�น รััฐบาลไที่ยกิำาลังวางแผ่นท่ี่�จะดำาเนิน
โครังกิารัส่ำงเสำริัมกิารัพื่ำานักิอาศัยในรัะยะยาวเพ่ื่�อด่งดูดให้ช่าวต่้างช่าติ้เข้า
ปีรัะเที่ศด้วยกิารัออกิว่ซ่ึาปีรัะเภที่ผู้่พื่ำานักิรัะยะยาว (Long-Term Resident: 
LTR) ซึึ�งม่รัะยะเวลาไม่เกิิน 10 ปีี กิารัให้สิำที่ธิุปีรัะโยช่น์ด้านภาษ่ัอากิรัและ
กิารัลงที่นุ  กิารัผ่่อนคลายกิฎรัะเบ่ยบเกิ่�ยวกัิบกิรัรัมสำทิี่ธิุ�ในอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์
ท่ี่�พัื่กิอาศัยของช่าวต่้างช่าติ้ เป็ีนต้้น 8 แคมเปีญ่ดังกิล่าวม่กิลุ่มเป้ีาหมายท่ี่�
สำำาคัญ่ 4 กิลุ่มหลกัิด้วยกัินค่อ ปีรัะช่าช่นของปีรัะเที่ศต่้างๆ ทัี่�วโลกิท่ี่�ม่ฐานะ
รัำ�ารัวย ผู้่ท่ี่�อยู่ในวัยเกิษ่ัยณ์อายุท่ี่�รัำ�ารัวย ผู้่เช่่�ยวช่าญ่ในวิช่าช่่พื่ท่ี่�ที่ำางานใน
ปีรัะเที่ศไที่ย และผู้่เช่่�ยวช่าญ่ในวิช่าช่่พื่ท่ี่�ม่ทัี่กิษัะความสำามารัถึสูำง 8 โดยม่
จุดมุ่งหมายท่ี่�จะต้้อนรัับกิลุ่มบุคคลเหล่าน่�ในจำานวนกิว่าหนึ�งล้านคนให้เข้ามา
พื่ำานักิอาศัยในไที่ย และกิรัะตุ้น้ให้ม่กิารัใช้่จ่ายเพ่ื่�อกิารับริัโภคภายในปีรัะเที่ศ
กิว่าหนึ�งล้านล้านบาที่ในรัะยะ 5 ปีีข้างหน้านับตั้�งแต้ปีี 2565 เป็ีนต้้นไปี 8

จากิกิารัคาดกิารัณ์์ว่าเศรัษัฐกิิจโลกิจะฟ้�นตั้วในปีี 2565 และกิารัควบคมุ 
โรัครัะบาดท่ี่�ที่ำาได้อย่างม่ปีรัะสำทิี่ธิุภาพื่มากิขึ�น รััฐบาลไที่ยวางแผ่นท่ี่�จะกิรัะตุ้้น 
กิารับริัโภคภายในปีรัะเที่ศ โดยจนถึึงปัีจจุบัน กิารัฟ้�นตั้วของภาคธุุรักิิจม่
มูลค่าเท่ี่ยบเท่ี่าร้ัอยละ 14.6 ของ GDP 13 กิารัท่ี่องเท่ี่�ยวแห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
หร่ัอ ที่ที่ที่. ได้กิำาหนดเป้ีาหมายสำำาหรัับรัายได้จากิกิารัท่ี่องเท่ี่�ยวในปีี 2565 
ไว้ท่ี่� 1.5 ล้านล้านบาที่ หร่ัอปีรัะมาณ์ร้ัอยละ 50 ของรัายได้จากิกิารัท่ี่องเท่ี่�ยว 
ในปีี 2562 ซึึ�งเป็ีนช่่วงก่ิอนเกิิดวิกิฤติ้กิารัณ์์โรัครัะบาด 14 และคาดหมาย 
ว่าจะเพิื่�มขึ�นเป็ีนปีรัะมาณ์ร้ัอยละ 80 ของต้วัเลขเด่ยวกัินดังกิล่าว หร่ัอ 
 2.4 ล้านล้านบาที่ในปีี 2566 11
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ธุุรักิิจโรังเร่ัยนนานาช่าต้ยัิงคงสำามารัถึปีรัับต้วัได้ด่ทัี่�งๆ ท่ี่�ไดรั้ับผ่ลกิรัะที่บ
อย่างหนักิหน่วงจากิวิกิฤติ้กิารัณ์์โรัครัะบาด1 แม้ว่าโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ต่้างๆ 
ไม่ม่ความเคล่�อนไหวด้านกิารัพัื่ฒนาใดๆ ต้ลอดทัี่�งปีี 2564 แต่้อุปีสำงค์
ก็ิยังคงกิรัะตุ้้นให้กิิจกิรัรัมในต้ลาดม่ความคึกิคักิอย่างต่้อเน่�อง1 ธุุรักิิจ
โรังเร่ัยนนานาช่าติ้ม่อัต้รัากิารัขยายตั้วร้ัอยละ 4.1 ต่้อปีีเม่�อเท่ี่ยบกัิบ 
ช่่วงเด่ยวกัินของปีีก่ิอน โดยจำานวนผู้่ลงที่ะเบ่ยนเข้าเร่ัยนเพิื่�มขึ�นจากิ 
79,200 รัายในเด่อนมกิรัาคม 2563 เป็ีน 82,200 รัายในเด่อนมกิรัาคม  
25641 สำำาหรัับแนวโน้มทัี่�วโลกินั�น ธุุรักิิจโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ม่ความย่ดหยุ่น
ในเชิ่งรัับต้ลอดช่่วงเวลาท่ี่�เกิิดโรัครัะบาด โดยม่รัายได้จากิค่าเล่าเร่ัยนรัายปีี
มากิกิว่า 53 พัื่นล้านดอลล่าร์ัสำหรััฐฯ และในขณ์ะน่� ดูเหม่อนว่าธุุรักิิจน่�
กิำาลังฟ้�นตั้วจากิสำถึานกิารัณ์์โรัครัะบาดอยา่งแข็งแกิร่ังมากิว่าท่ี่�เคยเป็ีนมา2 

ภูมิภาคเอเช่่ยยังคงเป็ีนต้ลาดท่ี่�สำำาคัญ่ท่ี่�สำุดของธุุรักิิจโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ 
โดยครัองส่ำวนแบ่งร้ัอยละ 64 ของจำานวนนักิเร่ัยนท่ี่�ลงที่ะเบ่ยนเข้าเร่ัยน
ทัี่�งหมด

กิารัเติ้บโต้อย่างต่้อเน่�องของโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่สูำงใน
ปีรัะเที่ศไที่ย ปีรัะกิอบกัิบวิธุ่กิารัท่ี่�ใช้่เร่ัยนรู้ัโดยอาศัยนวัต้กิรัรัมใหม่ๆ ท่ี่�
เกิิดขึ�นอย่างหลากิหลาย และอัต้รัาค่าเล่าเร่ัยนท่ี่�แข่งขันได้ ช่่วยเสำริัมให้
สำถึานะของปีรัะเที่ศไที่ยในกิารัเป็ีนศูนย์กิลางของกิารัศึกิษัานานาช่าติ้ใน
เอเช่่ยแข็งแกิร่ังยิ�งขึ�น4

อุปีสำงค์ต่้อโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ท่ี่�มาจากิครัอบครััวท่ี่�ม่ฐานะรัำ�ารัวย ผู้่ปีกิครัอง
ช่าวต่้างช่าติ้ และนักิเร่ัยนพุ่ื่งสูำงขึ�นอย่างมากิทัี่�วโลกิในช่่วง 2-3 ปีีท่ี่�ผ่่านมา 
โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง ในปีรัะเที่ศจ่นและกิลุ่มปีรัะเที่ศสำมาช่ิกิของอาเซ่ึยน 
ทัี่�งน่� สำถึานศึกิษัาในรัะดับปีริัญ่ญ่าต้ร่ัและสูำงกิว่าท่ี่�ตั้�งอยู่ภายในภูมิภาคได้
รัับความนิยมมากิกิว่าสำถึานศึกิษัาในยุโรัปีหร่ัอสำหรััฐฯ ซึึ�งม่ค่าใช้่จ่ายสูำงกิว่า
และห่างไกิลจากิบ้านเกิิด4 นอกิจากิน่� กิฎรัะเบ่ยบท่ี่�เข้มงวดของรััฐบาลจ่น 
และเกิาหล่ใต้้ท่ี่�บังคับให้ปีรัะช่าช่นต้้องเข้าศึกิษัาในโรังเร่ัยนนานาช่าติ้
ภายในปีรัะเที่ศของต้นเอง ที่ำาให้ม่กิารัย้ายถิึ�นฐานของครัอบครััวต่้างๆ  
ไปียังปีรัะเที่ศไที่ยและปีรัะเที่ศอ่�นๆ ในเอเช่่ยต้ะวันออกิเฉ่ยงใต้้ท่ี่�กิารัศึกิษัา
ในโรังเร่ัยนนานาช่าติ้เข้าถึึงได้ง่ายกิว่าและม่ค่าใช่้จ่ายท่ี่�ไม่สำูงจนเกิินไปี1 
นอกิจากิน่� กิลุ่มบุคคลท่ี่�ม่รัายได้รัะดับสูำงมากิในเอเช่่ยหลายกิลุ่มกิำาลัง
พิื่จารัณ์าย้ายครัอบครััวไปียังปีรัะเที่ศอ่�นโดยม่สำาเหตุ้ท่ี่�เก่ิ�ยวเน่�องกัิบ 
โรัครัะบาด – ร้ัอยละ 34 ของกิลุ่มบุคคลเหล่าน่�เล่อกิท่ี่�จะย้ายมาอาศัย
ในปีรัะเที่ศไที่ย5 

หากิพิื่จารัณ์าภายในปีรัะเที่ศ อุปีสำงค์ของครัอบครััวคนไที่ยท่ี่�ม่ต่้อโรังเร่ัยน
นานาช่าติ้อยู่ในรัะดับสูำง โดยม่นักิเร่ัยนจำานวนมากิลาออกิจากิโรังเร่ัยน

ตลาดธุัริก้จำโริงเร่ิยนนานาชาต้ในปริะเที่ศไที่ย

ตลาดธุรกิจโรงเรียุนนานาชาติในประเทศไทยุ

รััฐบาลเพ่ื่�อเข้าเร่ัยนในโรังเร่ัยนนานาช่าติ้แที่น1 ยิ�งไปีกิว่านั�น ปีรัะมาณ์กิารัว่า 
กิลุ่มบุคคลท่ี่�ม่รัายได้สูำง (High-Net-Worth Individuals) ในปีรัะเที่ศไที่ย
จะแต้ะรัะดับ 1,140 คนภายในปีี 25686 ในขณ์ะเด่ยวกัิน จำานวนบัญ่ช่่
เงินฝากิท่ี่�ม่เงินฝากิเกิิน 25 ล้านบาที่ในบัญ่ช่่ก็ิเพิื่�มสูำงขึ�น – ช่่�ให้เห็นถึึง
อำานาจซ่ึ�อท่ี่�เพิื่�มมากิขึ�นของครัอบครััวคนไที่ย7 

ปัีจจัยท่ี่�ผ่ลักิดันอุปีสำงค์ต่้อสำถึาบันกิารัศึกิษัาท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่ได้แก่ินโยบาย
เศรัษัฐกิิจของรััฐบาลท่ี่�เร่ัยกิว่า “แผ่นยุที่ธุศาสำต้ร์ัภายใต้้ไที่ยแลนด์ 4.0 
(Thailand 4.0)” และโดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง กิารัพัื่ฒนาโครังกิารัรัะเบ่ยง
เศรัษัฐกิิจภาคต้ะวันออกิ (Eastern Economic Corridor: EEC) และ 
เขต้เศรัษัฐกิิจพิื่เศษั (Special Economic Zones: SEZs) ใน 10 จังหวัด 
ทัี่�วปีรัะเที่ศเพ่ื่�อเช่่�อมโยงดา้นกิารัคา้ เศรัษัฐกิิจ และกิารัลงที่นุ กัิบปีรัะเที่ศ
เพ่ื่�อนบ้าน4

โรังเร่ัยนนานาช่าติ้ VERSO International School และ King’s College 
International School Bangkok เป็ีนโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ชั่�นนำาท่ี่�เข้ามาใน
ต้ลาดรัายล่าสุำด โดยเริั�มเปิีดภาคกิารัศึกิษัาแรักิเม่�อเด่อนสิำงหาคม 25634  
ส่ำวนโรังเร่ัยนนานาช่าติ้อ่�นๆ ท่ี่�กิำาลังจะเปิีดได้แก่ิ: Hei Schools และ 
Mandarin International School8  

โรังเร่ัยนนานาช่าติ้ท่ี่�เปิีดดำาเนินกิิจกิารัในปีรัะเที่ศไที่ยยังคงม่กิารัเติ้บโต้ท่ี่�
แข็งแกิร่ัง แม้ในบางช่่วงจะต้้องเผ่ชิ่ญ่กัิบความท้ี่าที่าย ยกิตั้วอย่าง เช่่น SISB 
ม่โรังเร่ัยนนานาช่าติ้ในวิที่ยาเขต้ถึึง 4 แห่งทัี่�วปีรัะเที่ศ และจดที่ะเบ่ยนใน
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย ณ์ ไต้รัมาสำท่ี่� 3 ของปีี 2564 บริัษััที่ดังกิล่าว 
ม่อัต้รัากิำาไรัสูำงถึึงกิว่าร้ัอยละ 22 หร่ัอมากิกิว่า 182 ล้านบาที่9 ความ
ย่ดหยุ่นในกิารัดำาเนินธุุรักิิจของโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ต้อกิยำ�าถึึงสำถึานะของ
ธุุรักิิจท่ี่�ม่เสำถ่ึยรัภาพื่และเป็ีนที่างเล่อกิในกิารัลงทุี่นท่ี่�ด่2

กิารัเปีล่�ยนแปีลงในพื่ัฒนากิารัด้านกิารัต้ลาดท่ี่�สำำาคัญ่ได้แก่ิ: โรังเร่ัยน
นานาช่าติ้ท่ี่�จดัให้ม่สิำ�งอำานวยความสำะดวกิสำำาหรัับนักิเร่ัยนปีรัะจำา กิารัขยายตั้ว 
ไปียังต่้างปีรัะเที่ศของแบรันด์กิารัศึกิษัาของจ่นท่ี่�ม่หลักิสูำต้รักิารัเร่ัยนกิารั
สำอนสำองภาษัาและหลกัิสูำต้รันานาช่าต้ ิกิารัสำมคัรัเร่ัยนท่ี่�เพิื่�มขึ�นอย่างมากิ
ของนักิเร่ัยนท่ี่�ม่ความต้้องกิารัด้านกิารัศึกิษัาเฉพื่าะด้าน และกิารัขยายตั้ว
ของโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ท่ี่�ดำาเนินกิารัสำอนแบบออนไลน์ 3 นอกิจากิน่� ยังม่ 
กิารัเปีล่�ยนแปีลงอย่างม่นัยสำำาคัญ่ในต้ลาดของธุุรักิิจโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ท่ี่�
เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารัเร่ัยนกิารัสำอน เที่คโนโลย่ที่างกิารัศึกิษัา และรัะบบกิารัคัดเล่อกิ
ผู้่เข้าศึกิษัา โดยความเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�เกิิดขึ�นหลายๆ ปีรัะกิารั ส่ำบเน่�องมาจากิ
กิารัแพื่ร่ัรัะบาดของไวรััสำ Covid-193  
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insights/supporting-ever-increasing-admission-rates-best-designed-schools. Accessed 28 January 2022.

ธุุรักิิจภาคกิารัศึกิษัาท่ี่�รุ่ังเร่ั�องและเฟ่้องฟูในสำหาช่อาณ์าจักิรั ซึึ�งเป็ีนผู้่นำาใน
ต้ลาดธุุรักิิจภาคกิารัศึกิษัาของโลกิ ม่มูลค่ากิารัส่ำงออกิรัวม 25.2 พัื่นล้าน
ปีอนด์สำเต้อร์ัลิงในปีี 2562 โดยรัายได้จากิกิารัศึกิษัาในรัะดับอุดมศึกิษัา
คิดเป็ีนร้ัอยละ 70 ของรัายได้จากิกิารัศึกิษัาโดยรัวมของปีรัะเที่ศ1 รััฐบาล
ของสำหรัาช่อาณ์าจักิรัให้กิารัสำนับสำนุนภาคธุุรักิิจน่�ด้วยกิารัดำาเนินกิลยุที่ธ์ุ 
International Education Strategy ซึึ�งม่เป้ีาหมายท่ี่�จะเพิื่�มมูลค่ากิารัส่ำงออกิ 
ด้านกิารัศึกิษัาโดยรัวมเปีน็ 35 พัื่นล้านปีอนด์สำเต้อรัลิ์ง และจำานวนนกัิเร่ัยน
นักิศึกิษัาทัี่�งหมดเป็ีน 600,000 คนภายในปีี 2573 โดยรััฐบาลสำหรัาช่
อาณ์าจักิรัได้กิำาหนดนโยบายและโครังกิารัต่้างๆ เพ่ื่�อสำนับสำนุนกิารัขยายตั้ว 
ของต้ลาด2

ด้วยบริักิารัท่ี่�ม่มาต้รัฐานรัะดับโลกิ ช่่�อเส่ำยงอันโดดเด่น และผ่ลกิารัดำาเนินงาน 
ด้านกิารัส่ำงออกิท่ี่�แข็งแกิร่ังในต้ลาดธุุรักิิจกิารัศึกิษัารัะหว่างปีรัะเที่ศ 
ที่ำาให้อุปีสำงค์ต่้อบริักิารัด้านกิารัศึกิษัาของสำหรัาช่อาณ์าจักิรัม่รัะดับสูำง3 
นอกิจากิน่� กิลยุที่ธ์ุของรััฐบาลในกิารัส่ำงเสำริัมกิารัขยายตั้วของภาคธุุรักิิจน่� 
ยังครัอบคลมุไปีถึึงปีรัะเที่ศอนิเด่ย อินโดน่เซ่ึย ซึาอดิุอารัะเบ่ย เว่ยต้นาม 
และไนจ่เร่ัย2

แม้จะเกิิดวิกิฤติ้กิารัณ์์โรัครัะบาด แต่้จำานวนนักิศึกิษัานานาช่าติ้ในรัะดับ
อุดมศึกิษัายังคงขยายตั้วในอัต้รัาร้ัอยละ 12 ในปีีท่ี่�ผ่่านมา4 ตั้วเลขดังกิล่าว 
แต้กิต่้างกัินเล็กิน้อยในกิลุ่มสำถึานศึกิษัาต่้างๆ กิล่าวค่อ ในช่่วงต้้นปีี 2564 
อุปีสำงค์ต่้อกิารัศึกิษัาของโรังเร่ัยนรัะดับปีรัะถึมศึกิษัาในสำหรัาช่อาณ์าจักิรัลดลง 
เล็กิน้อย – จำานวนผู้่สำมัครัเร่ัยนลดลง 6,500 รัาย – คิดเป็ีนอัต้รัากิารัลดลง 
ร้ัอยละ 7 โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง ในเม่อง Birmingham อัต้รัาลดสูำงถึึงร้ัอยละ 9.5  
โดยม่สำาเหตุ้มาจากิ ปัีจจัยร่ัวมหลายอย่าง: ม่กิารัย้ายออกิของครัอบครััวต่้างๆ  
เน่�องจากิสำถึานกิารัณ์์ของโรัครัะบาด และกิารัถึอนตั้วออกิจากิสำหภาพื่
ยุโรัปีของสำหรัาช่อาณ์าจักิรั (Brexit)5 อย่างไรัก็ิต้าม ในเขต้รัอบนอกิของ 
กิรุังลอนดอน ผ่ลกิรัะที่บม่น้อยกิว่าเน่�องจากิกิารัเปีล่�ยนแปีลงที่าง
โครังสำร้ัางปีรัะช่ากิรัท่ี่�สำำาคัญ่ม่ไม่มากินักิ6

ธุัริก้จำภาคการิศึกษัาในสิ้หริาชอาณาจัำกริ

กิารัเปีล่�ยนแปีลงอย่างรุันแรังท่ี่�กิำาลังเกิิดทัี่�วโลกิส่ำงผ่ลกิรัะที่บต่้ออุปีสำงค์ของ
นานาช่าติ้ท่ี่�ม่ต่้อโรังเร่ัยนเอกิช่นในสำหรัาช่อาณ์าจักิรั โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง  
จากิปีรัะเที่ศจ่น กิารัดำาเนินนโยบายให้แต่้ละครัอบครััวม่บุต้รัคนเด่ยว
ของที่างกิารัจ่นที่ำาให้ความปีลอดภัยม่ลำาดับความสำำาคัญ่สูำงท่ี่�สุำดสำำาหรัับ
ครัอบครััวคนจ่น และส่ำงผ่ลให้นักิเร่ัยนนักิศึกิษัาจากิจ่นที่ยอยกิลับปีรัะเที่ศ
จ่นนับตั้�งแต่้ช่่วงต้้นของวิกิฤติ้กิารัณ์์โรัครัะบาด7 จากิสำถิึติ้ของโรังเร่ัยน
เอกิช่นจำานวน 1,377 แห่งในสำหรัาช่อาณ์าจกัิรัพื่บว่า เม่�อเด่อนมกิรัาคม 
2564 ม่นักิเร่ัยนท่ี่�ไม่ใช่่คนอังกิฤษัทัี่�งสิำ�น 24,674 คน คิดเป็ีนร้ัอยละ 4.6 
ของจำานวนนักิเร่ัยนทัี่�งหมด ลดลงในอัต้รัาร้ัอยละ 15 จากิปีีก่ิอนหน้า – 
ในจำานวนนักิเร่ัยนต่้างช่าติ้ทัี่�งหมดน่� นักิเร่ัยนช่าวจ่นม่สัำดส่ำวนสูำงท่ี่�สุำดค่อ 
6,033 คน และม่อัต้รัากิารัลดลงมากิท่ี่�สุำด7

เพ่ื่�อให้สำอดคล้องกัิบนโยบายกิารัฟ้�นฟูเศรัษัฐกิิจ รััฐบาลสำหรัาช่อาณ์าจักิรั 
ได้เพิื่�มกิารัจัดสำรัรังบปีรัะมาณ์ให้กัิบโรังเร่ัยนอ่กิ 4 พัื่นล้านปีอนด์สำเต้อร์ั
ลิงในปีี 2565 เพ่ื่�อปีรัับปีรัุงคุณ์ภาพื่กิารัศึกิษัาให้สูำงขึ�น และยกิรัะดับ 
โอกิาสำกิารัศึกิษัาสำำาหรัับทุี่กิคน8 งบปีรัะมาณ์ท่ี่�เพิื่�มขึ�นน่�สำะท้ี่อนถึึง 
คำามั�นสัำญ่ญ่าของนายกิรััฐมนต้ร่ัในกิารัเพิื่�มกิารัให้เงินอุดหนุนแก่ิโรังเร่ัยน  
โดยนักิเร่ัยนทุี่กิคนในทุี่กิโรังเร่ัยนจะได้รัับเงินอุดหนุนเพิื่�มขึ�นอย่างม่นัยสำำาคัญ่ 
กิล่าวค่อ โรังเร่ัยนรัะดับปีรัะถึมศึกิษัาทุี่กิแห่งจะได้รัับเงินอุดหนุนอย่างน้อย 
4,362 ปีอนด์สำเต้อร์ัลิงต่้อนักิเร่ัยนหนึ�งคน ในขณ์ะท่ี่�โรังเร่ัยนรัะดับ
มัธุยมศกึิษัาที่กุิแหง่จะไดรั้ับเงินอุดหนุนอย่างน้อย 5,669 ปีอนดส์ำเต้อรัลิ์ง 
ต่้อนักิเร่ัยนหนึ�งคน8

โรังเร่ัยนต้่างๆ ในปีีกิารัศึกิษัาหน้าและต้่อๆ ไปี ม่จุดเน้นร่ัวมกัินค่อ – 
กิารักิลับค่นสู่ำ ‘สำภาพื่ปีกิติ้’ โดยเต้ร่ัยมแผ่นฉุกิเฉินไว้พื่ร้ัอมเพ่ื่�อบริัหารั
จัดกิารักัิบกิารัเปีล่�ยนแปีลงและความไม่แน่นอนท่ี่�อาจจะเกิิดขึ�น 9 

คาดว่าจำานวนนกัิเร่ัยนจะเพิื่�มขึ�นอย่างต่้อเน่�อง โดยตั้วเลขปีรัะมาณ์กิารัของ
จำานวนโรังเร่ัยนทัี่�วสำหรัาช่อาณ์าจักิรัเพ่ื่�อรัองรัับปีรัะมาณ์กิารัของอุปีสำงค์
สำำาหรัับปีีกิารัศึกิษัา 2566/2667 เพ่ื่ยงปีีเด่ยวจะอยู่ท่ี่� 53,000 แห่ง
สำำาหรัับโรังเร่ัยนรัะดับปีรัะถึมศึกิษัา และ 77,000 แห่งสำำาหรัับโรังเร่ัยน
รัะดับมัธุยมศึกิษัา10
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

โคัรงสร้างการถืือหุ้นกลุ�มบริษััท ณ วันท่ี 31 ธันวาคัม 2564 ดังต�อไปนี�

โคริงสิ้ริ้างการิถือหุ้นข้องกลุ่มบร้ิษััที่

หมูายเหตุุ : 
1/
ไมู่รวมูการถืึอหุ้นทางอ้อมูโดยบริษััท

บร้ิษััที่ ซ่จ่ำด่ ด้จ้ำตอล พาร์ิที่เนอร์ิสิ้ จำำากัด
(สิ้าธัาริณรัิฐมอร้ิเช่ยสิ้)

บร้ิษััที่ ล่ดด้�ง สิ้คูล พาร์ิที่เนอร์ิซ้พ จำำากัด
(ด้นแดนอาณาน้คมอังกฤษัเก้ร์ินซ่ย์)

บริ้ษััที่ แลนด์มาริ์ค โฮลด้�งสิ้์ จำำากัด

บร้ิษััที่ เจำ�าพริะยา เอสิ้เตต
เริสิ้ซ้เด�นซ์ จำำากัด

บร้ิษััที่ วัอเตอร์ิฟริ�อนท์ี่ โฮเต็ล จำำากัด

บร้ิษััที่ เออร์ิเบ้น ร่ิสิ้อร์ิที่ โฮเต็ล จำำากัด

บ่ซ่อ่จ่ำ คันที่ร่ิ� กรุิ�ป เอ็นจ่ำเน่ยร้ิ�ง จำำากัด

บร้ิษััที่ ซ่จ่ำยูเค 1 จำำากัด
(ด้นแดนอาณาน้คมอังกฤษัเก้ร์ินซ่ย์)

70%

99.99%

96.45%

54.55%1/

24%

24%

100%1/

100%

บร้ิษััที่ คันที่ร่ิ� กรุิ�ป ด่เวัลลอปเมนท์ี่ จำำากัด (มหาชน)
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ข้้อมูลทัี่�วัไปและข้้อมูลสิ้ำาคัญอื�น
1. ข้�อมูลท่ัวไปข้องบริษััท 

ช่�อบริษััทที�ออกหลักทรัพย์ : บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น)
ช่�อย่อ : CGD
ที�ตั�ง   : เลขท่ี่� 898 อาคารัเพื่ลินจิต้ ที่าวเวอร์ั ชั่�นท่ี่� 20 ถึนนเพื่ลินจิต้ แขวงลุมพิื่น่ เขต้ปีทุี่มวัน 
   กิรุังเที่พื่มหานครั 10330
เลขทะเบียนบริษััท  : 0107538000177 (บมจ.540)
ประเภทธุุรกิจ : ปีรัะกิอบธุุรักิิจกิารัลงทุี่นโดยถ่ึอหุ้นในบริัษััที่อ่�น (Holding Company) และธุุรักิิจอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์
ทุนจด้ทะเบียน : 7,587,313,710.78 บาที่ ปีรัะกิอบด้วยหุ้นสำามัญ่ จำานวน 12,438,219,198 หุ้น 
    มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 0.61 บาที่ 
ทุนที�ออกและชำาระแล้ว : 5,042,338,395.37 บาที่ ปีรัะกิอบด้วย หุ้นสำามัญ่ 8,266,128,517 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.61 บาที่
    ทัี่�งน่� หุ้นสำามัญ่ของบริัษััที่ท่ี่�จำาหน่ายแล้วทัี่�งหมด 
    เป็ีนหลักิที่รััพื่ย์จดที่ะเบ่ยนในต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย
ม่ลค่าตราสารหนี�คงค้าง : ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่ตั้�วแลกิเงินรัะยะสัำ�นอายุไม่เกิิน 270 วัน 
    ท่ี่�ยังไม่ครับกิำาหนดไถ่ึถึอน มูลค่ารัวม 330 ล้านบาที่ และหุ้นกู้ิท่ี่�ยังไม่ครับกิำาหนดไถ่ึถึอน 
    มูลค่ารัวม 3,502.70 ล้านบาที่ 
เว็บไซีด์้ : www.cgd.co.th 
ที�ตั�งสาขา : -ไม่ม่-
ฝ่่ายนักลงทุนสัมพันธ์ุ : โที่รัศัพื่ท์ี่: 0-2658-7888 ต่้อ 132 โที่รัสำารั: 0-2658-7880 อ่เมล์: info_ir@cgd.co.th
หมายเลขติด้ต่อ : โที่รัศัพื่ท์ี่: 0-2658-7888  โที่รัสำารั: 0-2658-7880

2. ข้�อมูลท่ัวไปข้องบริษััทยุ่อยุและบริษััทร่วม

ช่�อบริษััท : บริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด
ประเภทธุุรกิจ : ซ่ึ�อขายให้เช่่า ดำาเนินงานด้านอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์และกิารัถ่ึอหุ้นในบริัษััที่อ่�น (Holding Company)
ที�ตั�ง  : เลขท่ี่� 898 อาคารัเพื่ลินจิต้ ที่าวเวอร์ั ชั่�นท่ี่� 20 ถึนนเพื่ลินจิต้ แขวงลุมพิื่น่ เขต้ปีทุี่มวัน 
    กิรุังเที่พื่มหานครั 10330
ทุนจด้ทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 210 ล้านบาที่ ปีรัะกิอบด้วยหุ้นสำามัญ่ จำานวน 21,000,000 หุ้น 
    มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 10 บาที่
หมายเลขติด้ต่อ : โที่รัศัพื่ท์ี่: 0-2658-7888 โที่รัสำารั: 0-2658-7880
สัด้ส่วนการถ่อหุ้น : ร้ัอยละ 70.00 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนช่ำารัะแล้ว

ข้้อมูลท่ัวไปและข้้อมูลสำาคััญอื่น
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ช่�อบริษััท : บริัษััที่ เจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ต้ เรัสำซิึเด�นซ์ึ จำากัิด
ประเภทธุุรกิจ : ผู้่บริัหารัอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ของโครังกิารัเจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ที่
ที�ตั�ง  : เลขท่ี่� 898 อาคารัเพื่ลินจิต้ ที่าวเวอร์ั ชั่�น 20 ถึนนเพื่ลินจิต้ แขวงลุมพิื่น่ เขต้ปีทุี่มวัน 
    กิรุังเที่พื่มหานครั 10330
ทุนจด้ทะเบียน : 131,193,880 บาที่ ปีรัะกิอบด้วย หุ้นบุริัมสิำที่ธิุ จำานวน 6,690,900 หุ้น 
    มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 10 บาที่ และหุ้นสำามัญ่ จำานวน 6,428,488 หุ้น 
    มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 10 บาที่ 
ทุนชำาระแล้ว : 10,088,097.50 บาที่ (เร่ัยกิช่ำารัะแล้วหุ้นละ 2.50 บาที่) และ 90,841,490.00 บาที่
    (เร่ัยกิช่ำารัะแล้วหุ้นละ 10 บาที่)
หมายเลขติด้ต่อ : โที่รัศัพื่ท์ี่: 0-2658-7888 โที่รัสำารั: 0-2658-7880
สัด้ส่วนการถ่อหุ้น : ร้ัอยละ 54.55 ของหุ้นทัี่�งหมด (รัวมหุ้นบุริัมสิำที่ธิุ) (ถ่ึอหุ้นผ่่านบริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด)

ช่�อบริษััท : บริัษััที่ บ่ซ่ึอ่จ่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี เอ็นจิเน่ยริั�ง จำากัิด
ประเภทธุุรกิจ : รัับเหมาก่ิอสำร้ัางอาคารั และขายส่ำงวัสำดุอุปีกิรัณ์์และเคร่ั�องต้กิแต่้งท่ี่�ใช้่ในงานก่ิอสำร้ัาง
ที�ตั�ง  : เลขท่ี่� 898 อาคารัเพื่ลินจิต้ ที่าวเวอร์ั ชั่�น 20 ถึนนเพื่ลินจิต้ แขวงลุมพิื่น่ เขต้ปีทุี่มวัน 
    กิรุังเที่พื่มหานครั 10330
ทุนจด้ทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 1 ล้านบาที่ ปีรัะกิอบด้วยหุ้นสำามัญ่ จำานวน 100,000 หุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 10 บาที่  
หมายเลขติด้ต่อ : โที่รัศัพื่ท์ี่: 0-2658-7888 โที่รัสำารั: 0-2658-7880
สัด้ส่วนการถ่อหุ้น : ร้ัอยละ 99.99 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนช่ำารัะแล้ว

ช่�อบริษััท : บริัษััที่ เออร์ัเบิน ร่ัสำอร์ัที่ โฮเต็้ล จำากัิด
ประเภทธุุรกิจ : โรังแรัม ร่ัสำอร์ัที่และห้องชุ่ด
ที�ตั�ง  : เลขท่ี่� 191/18-25 อาคารัซ่ึท่ี่ไอ ที่าวเวอร์ั ชั่�นท่ี่� 26-27 ถึนนรััช่ดาภิเษักิ แขวงคลองเต้ย
    เขต้คลองเต้ย กิรุังเที่พื่มหานครั 10110
ทุนจด้ทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 3,550 ล้านบาที่ ปีรัะกิอบด้วยหุ้นสำามัญ่ จำานวน 355 ล้านหุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 10 บาที่  
หมายเลขติด้ต่อ : โที่รัศัพื่ท์ี่: 0-2695-9499 โที่รัสำารั: 0-2695-9495
สัด้ส่วนการถ่อหุ้น : ร้ัอยละ 24.00 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนช่ำารัะแล้ว 

ช่�อบริษััท : บริัษััที่ วอเต้อร์ัฟร้ัอนท์ี่ โฮเต็้ล จำากัิด
ประเภทธุุรกิจ : โรังแรัม ร่ัสำอร์ัที่และห้องชุ่ด
ที�ตั�ง  : เลขท่ี่� 191/18-25 อาคารัซ่ึท่ี่ไอ ที่าวเวอร์ั ชั่�นท่ี่� 26-27 ถึนนรััช่ดาภิเษักิ แขวงคลองเต้ย 
    เขต้คลองเต้ย กิรุังเที่พื่มหานครั 10110
ทุนจด้ทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 1,950 ล้านบาที่ ปีรัะกิอบด้วยหุ้นสำามัญ่ จำานวน 195 ล้านหุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 10 บาที่   
หมายเลขติด้ต่อ : โที่รัศัพื่ท์ี่: 0-2695-9499  โที่รัสำารั: 0-2695-9495
สัด้ส่วนการถ่อหุ้น : ร้ัอยละ 24.00 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนช่ำารัะแล้ว 
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ช่�อบริษััท : บริัษััที่ ซ่ึจ่ยูเค 1 จำากัิด 
    (จดที่ะเบ่ยนในดินแดนอาณ์านิคมอังกิฤษัเกิิร์ันซ่ึย์)
ประเภทธุุรกิจ : ปีรัะกิอบธุุรักิิจอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์
ที�ตั�ง  : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD
ทุนจด้ทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 5,000,000 ปีอนด์สำเต้อร์ัลิง ปีรัะกิอบด้วยหุ้นสำามัญ่ จำานวน 5,000,000 หุ้น 
    มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 1 ปีอนด์สำเต้อร์ัลิง
สัด้ส่วนการถ่อหุ้น : ร้ัอยละ 96.45 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนช่ำารัะแล้ว 
    (ถ่ึอหุ้นผ่่านบริัษััที่ ล่ดดิ�ง สำคูล พื่าร์ัที่เนอร์ัชิ่พื่ จำากัิด)

ช่�อบริษััท : บริัษััที่ ล่ดดิ�ง สำคูล พื่าร์ัที่เนอร์ัชิ่พื่ จำากัิด 
    (จดที่ะเบ่ยนในดินแดนอาณ์านิคมอังกิฤษัเกิิร์ันซ่ึย์)
ประเภทธุุรกิจ : ปีรัะกิอบธุุรักิิจกิารัลงทุี่นโดยถ่ึอหุ้นในบริัษััที่อ่�น (Holding Company)
ที�ตั�ง  : Anson Court, La Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD
ทุนจด้ทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 5,035,370 ปีอนด์สำเต้อร์ัลิง ปีรัะกิอบด้วยหุ้นสำามัญ่ จำานวน 5,035,370 หุ้น 
    มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 1 ปีอนด์สำเต้อร์ัลิง
สัด้ส่วนการถ่อหุ้น : ร้ัอยละ 96.45 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนช่ำารัะแล้ว 

ช่�อบริษััท : บริัษััที่ ซ่ึจ่ด่ ดิจิต้อล พื่าร์ัที่เนอร์ัสำ จำากัิด*
    (จดที่ะเบ่ยนในสำาธุารัณ์รััฐมอริัเช่่ยสำ)
ประเภทธุุรกิจ : ปีรัะกิอบธุุรักิิจกิารัลงทุี่นโดยถ่ึอหุ้นในบริัษััที่อ่�น (Holding Company)
ที�ตั�ง  : 8th Floor, Medine Mews, La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius
ทุนจด้ทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว : 17,912,281 ดอลลาร์ัสำหรััฐ ปีรัะกิอบด้วยหุ้นสำามัญ่ จำานวน 17,912,281 หุ้น 
    มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ัสำหรััฐ 
สัด้ส่วนการถ่อหุ้น : ร้ัอยละ 100.00 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนช่ำารัะแล้ว

หมูายเหตุุ: * บริษััทย่อยน่�อยู่ในระหว่างการเลิกกิจการ

3. บุคัคัลอ�างอิงอื่น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริัษััที่ ศูนย์รัับฝากิหลักิที่รััพื่ย์ (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำากัิด 
    เลขท่ี่� 93 ถึนนรััช่ดาภิเษักิ แขวงดินแดง เขต้ดินแดง กิรุังเที่พื่มหานครั 10400
    โที่รัศัพื่ท์ี่: 0-2009-9000  โที่รัสำารั: 0-2009-9991
ผู้่้สอบบัญ่ชี : นายยงยุที่ธุ เลิศสุำรัพิื่บูล
    ผู้่สำอบบัญ่ช่่รัับอนุญ่าต้เลขท่ี่� 4301 
    บริัษััที่ ด่ลอยท์ี่ ทู้ี่ช่ โธุมัสำสุำ ไช่ยยศ สำอบบัญ่ช่่ จำากัิด
    อาคารัเอไอเอ สำาที่รั ที่าวเวอร์ั ชั่�นท่ี่� 23-27 เลขท่ี่� 11/1 ถึนนสำาที่รัใต้้ 
    แขวงยานนาวา เขต้สำาที่รั กิรุังเที่พื่มหานครั 10120 
    โที่รัศัพื่ท์ี่: 0-2034-0000  โที่รัสำารั: 0-2034-0100 

ข้้อมูลท่ัวไปและข้้อมูลสำาคััญอื่น



37
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

4. การออกหลักทรัพยุ์อื่น

1) หลักทรัพย์์แปลงสภาพ 
1.1 ใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุที�จะซ่ี�อหุ้นสามัญ่ของบริษััท ครั�งที� 4 (CGD-W4)

เม่�อวันท่ี่� 26 เมษัายน 2561 ท่ี่�ปีรัะชุ่มสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น ปีรัะจำาปีี 2561 ของบริัษััที่ ม่มติ้ให้บริัษััที่ออกิและจัดสำรัรัใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุท่ี่�จะซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ของ
บริัษััที่ ครัั�งท่ี่� 4 (“ใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ ครั�งที� 4” หร่ัอ “CGD-W4”) จำานวนไม่เกิิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ิผู้่ถ่ึอหุ้นเดิมของบริัษััที่ต้าม
สัำดส่ำวนกิารัถ่ึอหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัต้รัาส่ำวน 5 หุ้นสำามัญ่เดิม ต่้อ 1 หน่วยใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ โดยม่สำรุัปีสำารัะสำำาคัญ่ ดังน่� 

ชนิด้ของใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ ใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุท่ี่�จะซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ของบริัษััที่ช่นิดรัะบุช่่�อผู้่ถ่ึอ และโอนเปีล่�ยนม่อได้
จำานวนใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุที�เสนอขาย ไม่เกิิน 1,653,225,590 หน่วย
จำานวนหุ้นที�ออกเพ่�อรองรับใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 1 บาที่ 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาที่ (ศูนย์บาที่)
อายุใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ 3 ปีี นับจากิวันท่ี่�ออกิและเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ
วันออกใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ วันท่ี่� 27 มิถุึนายน 2561 
จำานวนใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุที�จัด้สรร/ขายได้้ (หน่วย) 1,652,865,654 หน่วย โดยจะดำาเนินกิารัยกิเลิกิใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุคงเหล่อ  
  และลดทุี่นจดที่ะเบ่ยน
อัตราการใช้สิทธิุ ใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ 1 หน่วย ม่สิำที่ธิุซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ 1 หุ้น  
  (โดยอัต้รัากิารัใช้่สิำที่ธิุอาจเปีล่�ยนแปีลงในภายหลังต้ามเง่�อนไขกิารัปีรัับสิำที่ธิุ)
ราคาใช้สิทธิุ 2.75 บาที่ ยกิเว้นกิรัณ่์กิารัปีรัับรัาคาใช้่สิำที่ธิุ 
วันกำาหนด้ใช้สิทธิุ ผู้่ถ่ึอใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุสำามารัถึใช้่สิำที่ธิุต้ามใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุได้ในวันที่ำากิารัสุำดท้ี่ายของ
  ทุี่กิเด่อนท่ี่� 6 (กิล่าวค่อวันที่ำากิารัสุำดท้ี่ายของเด่อนธัุนวาคม และเด่อนมิถุึนายน)   
 หลังจากิวันท่ี่�ออกิใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ รัะหว่างเวลา 9.00 น. ถึึง 15.30 น. 
  ต้ลอดอายุของใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ 
ข้อจำากัด้การโอน ไม่ม่
ตลาด้รองของใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย
นายทะเบียน บริัษััที่ ศูนย์รัับฝากิหลักิที่รััพื่ย์ (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำากัิด

สิำที่ธิุของหุ้นสำามัญ่ท่ี่�ออกิต้ามกิารัใช้่สิำที่ธิุของผู้่ถ่ึอใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุท่ี่�ออกิในครัั�งน่� จะม่สิำที่ธิุและสำภาพื่เหม่อนหุ้นสำามัญ่เดิมของบริัษััที่ท่ี่�ออกิไปี
ก่ิอนหน้าน่�แล้ว รัวมทัี่�งสิำที่ธิุในกิารัรัับเงินปัีนผ่ลหร่ัอปีรัะโยช่น์อ่�นใดท่ี่�บริัษััที่ให้แก่ิผู้่ถ่ึอหุ้น ทัี่�งน่� นับแต่้วันท่ี่�นายที่ะเบ่ยนหุ้นของบริัษััที่ได้จดแจ้ง
ช่่�อผู้่ถ่ึอใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุเป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้นในสำมุดที่ะเบ่ยนผู้่ถ่ึอหุ้นของบริัษััที่ และกิรัะที่รัวงพื่าณิ์ช่ย์รัับจดที่ะเบ่ยนเพิื่�มทุี่นช่ำารัะแล้ว อย่างไรัก็ิต้าม 
หากิบริัษััที่ได้ปีรัะกิาศวันกิำาหนดให้สิำที่ธิุในเงินปัีนผ่ล หร่ัอผ่ลปีรัะโยช่น์อ่�นใดให้แก่ิผู้่ถ่ึอหุ้นก่ิอนวันท่ี่�นายที่ะเบ่ยนหุ้นของบริัษััที่ได้จดแจ้งช่่�อของ
ผู้่ถ่ึอใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุท่ี่�เสำนอขายในครัั�งน่�เป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้นในสำมุดที่ะเบ่ยน ผู้่ถ่ึอหุ้นของบริัษััที่ และก่ิอนวันท่ี่�กิรัะที่รัวงพื่าณิ์ช่ย์รัับจดที่ะเบ่ยนเพิื่�ม
ทุี่นช่ำารัะแล้ว ผู้่ถ่ึอใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุดังกิล่าวจะไม่ม่สิำที่ธิุได้รัับเงินปัีนผ่ลหร่ัอผ่ลปีรัะโยช่น์อ่�นนั�น

ทัี่�งน่� วันใช้่สิำที่ธิุวันสุำดท้ี่ายจะต้รังกัิบวันท่ี่�ใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ CGD-W4 ม่อายุครับกิำาหนด 3 ปีี ซึึ�งต้รังกัิบวันท่ี่� 26 มิถุึนายน 2564 

1.2 ใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุที�จะซ่ี�อหุ้นสามัญ่ของบริษััท ครั�งที� 5 (CGD-W5)

เม่�อวันท่ี่� 18 มกิรัาคม 2564 ท่ี่�ปีรัะชุ่มวิสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น ครัั�งท่ี่� 1/2564 ของบริัษััที่ ม่มติ้ให้บริัษััที่ออกิและจัดสำรัรัใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุท่ี่�จะซ่ึ�อหุ้น
สำามัญ่ของบริัษััที่ ครัั�งท่ี่� 5 (“ใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ ครั�งที� 5” หร่ัอ “CGD-W5”) จำานวนไม่เกิิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ิผู้่ถ่ึอหุ้นเดิม
ของบริัษััที่ต้ามสัำดส่ำวนกิารัถ่ึอหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัต้รัาส่ำวน 5 หุ้นสำามัญ่เดิม ต่้อ 1 หน่วยใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ โดยม่สำรุัปีสำารัะสำำาคัญ่ ดังน่� 

ชนิด้ของใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ ใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุท่ี่�จะซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ของบริัษััที่ช่นิดรัะบุช่่�อผู้่ถ่ึอและโอนเปีล่�ยนม่อได้
จำานวนใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุที�เสนอขาย ไม่เกิิน 1,653,225,590 หน่วย
จำานวนหุ้นที�ออกเพ่�อรองรับใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 0.61 บาที่ 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาที่)
อายุใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ 2 ปีี นับจากิวันท่ี่�ออกิและเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ
วันออกใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ วันท่ี่� 23 เมษัายน 2564
จำานวนใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุที�จัด้สรร/ขายได้้ (หน่วย) 1,653,157,161 หน่วย โดยจะดำาเนินกิารัยกิเลิกิใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุคงเหล่อ 
  และลดทุี่นจดที่ะเบ่ยน
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อัตราการใช้สิทธิุ ใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ 1 หน่วยต่้อ 1 หุ้นสำามัญ่ใหม่ 
  (อาจม่กิารัเปีล่�ยนแปีลงได้ภายหลังต้ามเง่�อนไขกิารัปีรัับสิำที่ธิุ)
ราคาใช้สิทธิุ 1.00 บาที่ ยกิเว้นกิรัณ่์กิารัปีรัับรัาคาใช้่สิำที่ธิุ
วันกำาหนด้ใช้สิทธิุ ผู้่ถ่ึอใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุสำามารัถึใช้่สิำที่ธิุต้ามใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุได้ในวันที่ำากิารัสุำดท้ี่ายของ
  เด่อนมิถุึนายน และธัุนวาคม ของแต่้ละปีีปีฏิิทิี่นต้ลอดอายุของใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ 
  หลังจากิวันท่ี่�ออกิใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ รัะหว่างเวลา 9.00 น. ถึึง 15.30 น. 
  ต้ลอดอายุของใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ
ข้อจำากัด้การโอน ไม่ม่
ตลาด้รองของใบสำาคัญ่แสด้งสิทธิุ ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย
นายทะเบียน บริัษััที่ ศูนย์รัับฝากิหลักิที่รััพื่ย์ (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำากัิด

สิำที่ธิุของหุ้นสำามัญ่ท่ี่�ออกิต้ามกิารัใช้่สิำที่ธิุของผู้่ถ่ึอใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุท่ี่�ออกิในครัั�งน่� จะม่สิำที่ธิุและสำภาพื่เหม่อนหุ้นสำามัญ่เดิมของบริัษััที่ท่ี่�ออกิไปี
ก่ิอนหน้าน่�แล้ว รัวมทัี่�งสิำที่ธิุในกิารัรัับเงินปัีนผ่ลหร่ัอปีรัะโยช่น์อ่�นใดท่ี่�บริัษััที่ให้แก่ิผู้่ถ่ึอหุ้น ทัี่�งน่� นับแต่้วันท่ี่�นายที่ะเบ่ยนหุ้นของบริัษััที่ได้จดแจ้ง
ช่่�อผู้่ถ่ึอใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุเป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้นในสำมุดที่ะเบ่ยนผู้่ถ่ึอหุ้นของบริัษััที่ และกิรัะที่รัวงพื่าณิ์ช่ย์รัับจดที่ะเบ่ยนเพิื่�มทุี่นช่ำารัะแล้ว 

5. ยุอดหนี�คังคั�างในการออกหุ�นกู�หรือตั๋วแลกเงินคัรั�งก่อน

1) หุ�นก้�
ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่หุ้นกู้ิปีรัะเภที่ช่นิดรัะบุช่่�อผู้่ถ่ึอไม่ด้อยสิำที่ธิุ ม่หลักิปีรัะกัิน และม่ผู้่แที่นผู้่ถ่ึอหุ้นกู้ิ, หุ้นกู้ิปีรัะเภที่ช่นิดรัะบุ
ช่่�อผู้่ถ่ึอไม่ด้อยสิำที่ธิุ ไม่ม่หลักิปีรัะกัิน และม่ผู้่แที่นผู้่ถ่ึอหุ้นกู้ิ และหุ้นกู้ิปีรัะเภที่ช่นิดรัะบุช่่�อผู้่ถ่ึอ ไม่ด้อยสิำที่ธิุ ไม่ม่หลักิปีรัะกัิน และไม่ม่ผู้่แที่น
ผู้่ถ่ึอหุ้นกู้ิ ซึึ�งยังไม่ไถ่ึถึอน มูลค่ารัวมทัี่�งสิำ�น 3,502.70 ล้านบาที่ โดยม่รัายละเอ่ยดดังน่�

หุ้นก้่ วันออกหุ้นก้่
วันครบกำาหนด้

ไถ่ถอน
อัตราด้อกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)

ยอด้คงเหล่อ
ณ 31 ธุ.ค. 2564 

(ล้านบาท)

ครัั�งท่ี่� 2/2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2565 7.00 ต่้อปีี ใน 2 ปีีแรักิ หลังจากินั�น 7.50 ต่้อปีี 800

ครัั�งท่ี่� 3/2561 19 ต้.ค. 2561 19 ต้.ค. 2565 7.25 ต่้อปีี ใน 2 ปีีแรักิ หลังจากินั�น 7.50 ต่้อปีี 436.8

ครัั�งท่ี่� 1/2562 6 กิ.ย. 2562 6 กิ.ย. 2565 7.25 ต่้อปีี ในปีีแรักิ หลังจากินั�น 7.50 ต่้อปีี 292.9

ครัั�งท่ี่� 1/2563 23 ม่.ค. 2563 23 ม่.ค. 2565 7.00 ต่้อปีี ในปีีแรักิ หลังจากินั�น 7.50 ต่้อปีี 1,953

ครัั�งท่ี่� 1/2564 20 สำ.ค. 2564 20 สำ.ค. 2566 7.60 ต่้อปีี 20

รวม 3,502.7

2) ตั�วแลกเงินระย์ะสั�น 
ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่ตั้�วแลกิเงินรัะยะสัำ�นท่ี่�ยังไม่ครับกิำาหนดไถ่ึถึอน มูลค่ารัวม 330 ล้านบาที่ (รัาคาหน้าตั้�ว) ทัี่�งน่� ตั้�วม่รัะยะ
เวลาครับกิำาหนดไม่เกิิน 270 วัน 

6. ข้�อมูลสำาคััญอื่น 
-ไม่ม่-

ข้้อมูลท่ัวไปและข้้อมูลสำาคััญอื่น
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

โคริงสิ้ริ้างการิจัำดการิ
1. คัณะกรรมการบริษััท
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ ปีรัะกิอบด้วย กิรัรัมกิารัซึึ�งม่คุณ์สำมบัติ้ต้ามมาต้รัา 68 แห่งพื่รัะรัาช่บัญ่ญั่ติ้บริัษััที่มหาช่นจำากัิด พื่.ศ. 2535 และปีรัะกิาศ
สำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง จำานวน 11 ท่ี่าน ในจำานวนน่�ม่กิรัรัมกิารัอิสำรัะทัี่�งหมด 7 ท่ี่าน

ลำาดั้บที� รายช่�อกรรมการ ตำาแหน่ง

1. นายวิกิรัม คุ้มไพื่โรัจน์ ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัและกิรัรัมกิารัอิสำรัะ

2. พื่ล.ต้.อ.พัื่ช่รัวาที่ วงษ์ัสุำวรัรัณ์ รัองปีรัะธุานกิรัรัมกิารัและกิรัรัมกิารัอิสำรัะ

3. พื่ล.อ.อ.เพิื่�มเก่ิยรัติ้ ลวณ์ะมาลย์ กิรัรัมกิารัอิสำรัะและปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

4. พื่ล.ต้.อ.ว่รัพื่งษ์ั ช่่�นภักิด่ กิรัรัมกิารัอิสำรัะและกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ
และปีรัะธุานกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น

5. นายชู่ เฟ็ง เช่ กิรัรัมกิารัอิสำรัะและกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

6. นายกิวินธุรั อัต้ถึากิรั กิรัรัมกิารัอิสำรัะ

7. พื่ล.ต้.ที่.อิที่ธิุพื่ล อิที่ธิุสำารัรัณ์ชั่ย กิรัรัมกิารัอิสำรัะ 
และกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น

8. นายเบน เต้ช่ะอุบล กิรัรัมกิารัผู้่ม่อำานาจลงนาม 
กิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น
ปีรัะธุานคณ์ะกิรัรัมกิารัพิื่จารัณ์ากิารัลงทุี่น 
และปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั

9. นายจิรัศักิดิ� ผ่่องหทัี่ยกุิล กิรัรัมกิารั 

10. นางสำาวเจแอล อัง เคอเจ่�ย กิรัรัมกิารั 

11. นายยู ซิึง ซ่ึ กิรัรัมกิารั

หมูายเหตุุ

(1) นายศุุภกร พลกุล ซึึ่�งดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการอิสำระ ประธานกรรมูการตุรวจสำอบ และประธานกรรมูการสำรรหาและพิจารณาค่ัาตุอบแทนข้องบริษััท  

ได้เส่ำยช่ีวิตุเมืู�อวันท่� 11 มิูถุึนายน 2564 

(2) ท่�ประชุีมูคัณะกรรมูการบริษััท คัรั�งท่� 8/2564 ประชุีมูเมืู�อวันท่� 8 กันยายน 2564 ได้มู่มูติุสำำาคััญดังน่�

1. แตุ่งตัุ�ง พล.อ.อ.เพิ�มูเก่ยรติุ ลวณะมูาลย์ ปัจจุบันดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการอิสำระข้องบริษััท ให้ดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการอิสำระและประธานกรรมูการตุรวจสำอบ 

แทนตุำาแหน่งท่�ว่างลงข้องนายศุุภกร พลกุล ซึึ่�งพ้นจากตุำาแหน่งกรรมูการอิสำระและประธานกรรมูการตุรวจสำอบ โดยให้มู่ผลตัุ�งแตุ่วันท่� 8 กันยายน 2564 เป็นตุ้นไป

2. แตุ่งตัุ�ง พล.ตุ.อ.ว่รพงษ์ั ชืี�นภักด่ ปัจจุบันดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการสำรรหาและพิจารณาค่ัาตุอบแทนข้องบริษััท ให้ดำารงตุำาแหน่ง ประธานกรรมูการสำรรหาและ

พิจารณาค่ัาตุอบแทน แทนตุำาแหน่งท่�ว่างลงข้องนายศุุภกร พลกุล ซึึ่�งพ้นจากตุำาแหน่งประธานกรรมูการสำรรหาและพิจารณาค่ัาตุอบแทน โดยให้มู่ผลตัุ�งแตุ่

วันท่� 8 กันยายน 2564 เป็นตุ้นไป

3. แตุ่งตัุ�ง พล.ตุ.ท.อิทธิพล อิทธิสำารรณชีัย ปัจจุบันดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการอิสำระข้องบริษััท ให้ดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการสำรรหาและพิจารณาคั่าตุอบแทน  

โดยให้มู่ผลตัุ�งแตุ่วันท่� 8 กันยายน 2564 เป็นตุ้นไป
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รัายละเอ่ยดกิารัเข้าร่ัวมปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่และคณ์ะกิรัรัมกิารัชุ่ดย่อยของปีี 2564 รัะหว่างวันท่ี่� 1 มกิรัาคม 2564 ถึึง 31 ธัุนวาคม 2564 ม่ดังน่� 

ลำาดั้บที� รายช่�อ

จำานวนครั�ง
ที�เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

บริษััท

จำานวนครั�ง
ที�เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

จำานวนครั�ง
ที�เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

การเข้าร่วม
การประชุมสามัญ่

ผู้่้ถ่อหุ้น
ประจำาปี 2564

1. นายวิกิรัม คุ้มไพื่โรัจน์ 11/11 - - /

2. พื่ล.ต้.อ.พัื่ช่รัวาที่ วงษ์ัสุำวรัรัณ์ 9/11 - - /

3. พื่ล.อ.อ.เพิื่�มเก่ิยรัติ้ ลวณ์ะมาลย์ 10/11 2/2 - /

4. พื่ล.ต้.อ.ว่รัพื่งษ์ั ช่่�นภักิด่ 11/11 7/7 2/2 /

5. นายชู่ เฟ็ง เช่ 11/11 7/7 - /

6. นายกิวินธุรั อัต้ถึากิรั 10/11 - - /

7. พื่ล.ต้.ที่.อิที่ธิุพื่ล อิที่ธิุสำารัรัณ์ชั่ย 9/11 - - /

8. นายเบน เต้ช่ะอุบล 11/11 - 2/2 /

9. นายจิรัศักิดิ� ผ่่องหทัี่ยกุิล 2/11 - - -

10. นางสำาวเจแอล อัง เคอเจ่�ย 8/11 - - -

11. นายยู ซิึง ซ่ึ 5/11 - - /

กรรมการผ้�ม่อ�านาจลงนาม
กิรัรัมกิารัผู้่ม่อำานาจลงนามผู่กิพัื่นบริัษััที่ ค่อ นายเบน เต้ช่ะอุบลลงลายม่อช่่�อ และปีรัะทัี่บต้รัาสำำาคัญ่ของบริัษััที่ 

ขอบีเขต หน�าท่่ และความรับีผิดชอบีท่่ส�าคัญของคณะกรรมการบีริษัท ม่ดังน่�
1. จัดให้ม่กิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่และจรัรัยาบรัรัณ์ของบริัษััที่ รัวมทัี่�งเป็ีนตั้วอย่างท่ี่�ด่ให้ปีฏิิบัติ้ต้าม
2. กิำากัิบดูแลกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่ให้เป็ีนไปีต้ามกิฎหมาย วัต้ถุึปีรัะสำงค์ ข้อบังคับของบริัษััที่ มติ้ของท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้น รัวมทัี่�งกิารักิำากัิบ

ดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่และจรัรัยาบรัรัณ์ของบริัษััที่
3. ร่ัวมกัิบคณ์ะผู้่บริัหารักิำาหนดวิสัำยทัี่ศน์ พัื่นธุกิิจและค่านิยมท่ี่�บริัษััที่มุ่งหวังให้เป็ีนและให้เกิิดขึ�นจริัง
4. พิื่จารัณ์าและหาร่ัอเก่ิ�ยวกัิบแผ่นกิลยุที่ธ์ุท่ี่�เสำนอโดยฝ�ายจัดกิารั และอนุมัติ้ในปีรัะเด็นสำำาคัญ่ท่ี่�เก่ิ�ยวกัิบทิี่ศที่างและนโยบายของบริัษััที่ รัวมทัี่�ง

พิื่จารัณ์าและอนุมัติ้งบปีรัะมาณ์ กิารัลงทุี่นต่้างๆ กิารัก่ิอหน่� กิารับริัหารัที่รััพื่ยากิรับุคคลและเป้ีาหมายกิารับริัหารังาน เป็ีนต้้น
5. พิื่จารัณ์ากิรัณ่์เก่ิ�ยวกัิบความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยช่น์อย่างรัอบคอบและโปีร่ังใสำ
6. กิำาหนดให้ม่รัะเบ่ยบปีฏิิบัติ้งานท่ี่�ชั่ดเจนและเหมาะสำม และให้ม่รัะบบควบคุมภายในท่ี่�โปีร่ังใสำ ม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่และม่กิารับริัหารัความเส่ำ�ยง

ท่ี่�เหมาะสำม
7. กิำากัิบดูแลให้ม่กิารัต้รัวจสำอบ ทัี่�งจากิผู้่ต้รัวจสำอบภายในและผู้่สำอบบัญ่ช่่ภายนอกิ ให้ม่กิารัที่ำาหน้าท่ี่�อย่างม่ปีรัะสิำที่ธิุผ่ล
8. กิำากัิบดูแลให้ม่กิารัส่ำ�อสำารัและกิารัเปิีดเผ่ยสำารัสำนเที่ศในเร่ั�องต่้างๆ ให้กัิบผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยทุี่กิฝ�ายอย่างถูึกิต้้องเหมาะสำม
9. พิื่จารัณ์ามอบอำานาจให้ปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั ม่อำานาจดำาเนินธุุรักิิจภายใต้้งบปีรัะมาณ์ท่ี่�ได้รัับอนุมัติ้และติ้ดต้ามปีรัะเมินผ่ลให้เป็ีนไปี

ต้ามแผ่น
10. ติ้ดต้ามกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่ และความค่บหน้าในกิารัดำาเนินงานให้บรัรัลุวัต้ถุึปีรัะสำงค์ของบริัษััที่กิารัปีฏิิบัติ้ต้ามกิฎหมาย รัะเบ่ยบปีฏิิบัติ้

งาน และนโยบายท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง
11. กิำาหนดนโยบายด้านกิารับริัหารัความเสำ่�ยงให้ครัอบคลุมทัี่�งองค์กิรั โดยให้ผู้่บริัหารัรัะดับสูำงเป็ีนผู้่ปีฏิิบัติ้ต้ามนโยบายและรัายงานให้ 

คณ์ะกิรัรัมกิารัที่รัาบเป็ีนปีรัะจำา และที่บที่วนรัะบบหร่ัอปีรัะเมินปีรัะสิำที่ธิุผ่ลของกิารัจัดกิารับริัหารัความเส่ำ�ยงอย่างน้อยปีีละ 1 ครัั�ง
12. พิื่จารัณ์าปีรัะเมินผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งานของคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ และปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั รัวมทัี่�งกิำากัิบดูแลให้บริัษััที่ม่กิรัะบวนกิารัท่ี่�ม่

ปีรัะสิำที่ธิุผ่ลในกิารัปีรัะเมินผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งานของผู้่บริัหารัรัะดับสูำง

โคัรงสร้างการจัดการ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

2. คัณะผูู้�บริหาร
ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่คณ์ะผู้่บริัหารั ต้ามนิยามผู้่บริัหารัของปีรัะกิาศสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ 
จำานวน 7 ท่ี่าน ดังน่�

ลำาดั้บที� รายช่�อ ตำาแหน่ง

1. นายเบน เต้ช่ะอุบล ปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั

2. นายฉัต้รัชั่ย ช่่อดอกิรัักิ รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั สำายงานบัญ่ช่่และกิารัเงิน

3. นายสุำที่ธิุณั์ฐ จิต้ติ้จรุังลาภ รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั สำายงานปีฏิิบัติ้กิารั

4. นายวรัากิรั เต้ช่ะมนต้ร่ักุิล รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั สำายงานพัื่ฒนา

5. นางสำาวภัที่รัา กัินต้ะสิำริัพิื่ทัี่กิษ์ั รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั สำายงานกิลยุที่ธ์ุและกิารัลงทุี่น

6. นางวาทิี่ณ่์ จาตุ้รังคกุิล รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั สำายงานโครังกิารั

7. นางสำาวมาริัสำา(3) ช่ลที่รััพื่ย์ รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั สำายงาน Customer Relations Management

หมูายเหตุุ

(1) นายวิชิีตุ บ้านไกรทอง ได้รับการแตุ่งตัุ�งให้ดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการผู้จัดการ โดยมู่ผลตัุ�งแตุ่วันท่� 5 พฤษัภาคัมู 2564 เป็นตุ้นไป

(2) นายวิชิีตุ บ้านไกรทอง กรรมูการผู้จัดการ ได้มู่หนังสืำอแจ้งคัวามูประสำงค์ัมูายังบริษััท เพื�อข้อลาออกจากการดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการผู้จัดการ เนื�องจากติุดภารกิจอื�น 

โดยให้มู่ผลตัุ�งแตุ่วันท่� 1 พฤศุจิกายน 2564 เป็นตุ้นไป

(3) นางสำาวมูาริสำา ชีลทรัพย์ ได้รับการแตุ่งตัุ�งให้ดำารงตุำาแหน่ง รองกรรมูการผู้จัดการ สำายงาน Customer Relations Management โดยมู่ผลตัุ�งแตุ่วันท่� 5 พฤษัภาคัมู 2564 

เป็นตุ้นไป

ขอบีเขตอ�านาจหน�าท่่ของประธุานเจ�าหน�าท่่บีริหาร
1. เป็ีนผู้่กิำากัิบดูแลปีฏิิบัติ้งานของฝ�ายจัดกิารัและกิารัดำาเนินงานของบรัิษััที่ย่อยและบรัิษััที่ในเคร่ัอ ให้เป็ีนไปีต้ามนโยบาย แผ่นงานและ 

งบปีรัะมาณ์ท่ี่�ได้รัับอนุมัติ้จากิคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ และ/หร่ัอคณ์ะกิรัรัมกิารัอ่�นๆ ของบริัษััที่ ต้ลอดจนกิำากัิบดูแลกิารับริัหารักิิจกิารัของบริัษััที่
ให้เป็ีนต้ามวัต้ถุึปีรัะสำงค์ ข้อบังคับ นโยบาย รัะเบ่ยบ ข้อกิำาหนด คำาสัำ�ง มติ้ท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้น และ/หร่ัอมติ้ท่ี่�ปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารัและคณ์ะ
กิรัรัมกิารัอ่�นๆ ของบรัษัิัที่ทุี่กิปีรัะกิารั และเปีน็ไปีต้ามหลกัิเกิณ์ฑ์์กิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่ต้ามหลกัิเกิณ์ฑ์์ของต้ลาดหลกัิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย

2. ม่อำานาจในกิารัมอบอำานาจช่่วง และ/หร่ัอมอบหมายให้บุคคลอ่�นปีฏิิบัติ้งานเฉพื่าะอย่างแที่นปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารัได้โดยกิารัมอบอำานาจ
ช่่วง และ/หร่ัอกิารัมอบหมายดงักิล่าวให้อยู่ภายใต้้ขอบเขต้แหง่กิารัมอบอำานาจ และ/หร่ัอให้เป็ีนไปีต้ามกิฎหมาย ข้อบังคับบริัษััที่ คำาสัำ�ง หร่ัอ
มติ้ท่ี่�คณ์ะกิรัรัมกิารัของบริัษััที่ และ/หร่ัอบริัษััที่ได้กิำาหนดไว้

3. ติ้ดต้ามและปีรัะเมินผ่ลกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่อย่างสำมำ�าเสำมอ ทัี่�งน่� เพ่ื่�อป้ีองกัินความเส่ำ�ยงจากิปัีจจัยต่้างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกิบริัษััที่ 
และเพ่ื่�อหาแนวที่างในกิารัเพิื่�มปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ในกิารับริัหารังานบริัษััที่

4. พิื่จารัณ์ากิารัเข้าที่ำาสัำญ่ญ่าเก่ิ�ยวกัิบธุุรักิิจของบริัษััที่และสัำญ่ญ่าต่้างๆ ซึึ�งเป็ีนผ่ลปีรัะโยช่น์ต่้อกิิจกิารัของบริัษััที่รัวมทัี่�งกิำาหนดขั�นต้อนและ 
วิธุ่กิารัจัดที่ำาสัำญ่ญ่าดังกิล่าว 

5. พิื่จารัณ์าผ่ลกิำาไรัและขาดทุี่นของบริัษััที่ กิารัเสำนอจ่ายเงินปัีนผ่ลรัะหว่างกิาลหร่ัอเงินปัีนผ่ลปีรัะจำาปีี เพ่ื่�อเสำนอคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่อนุมัติ้
6. พิื่จารัณ์าจัดสำรัรั เงินบำาเหน็จ เงินรัางวัล หร่ัอผ่ลต้อบแที่นต่้างๆ ซึึ�งได้รัับอนุมัติ้จากิคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่แล้ว แก่ิพื่นักิงานหร่ัอลูกิจ้างของ

บริัษััที่ หร่ัอบุคคลใดๆ ท่ี่�กิรัะที่ำากิิจกิารัให้บริัษััที่
7. ม่อำานาจอนุมัติ้ธุุรักิรัรัมของบริัษััที่ต้ามรัายละเอ่ยดจำานวนเงินท่ี่�ได้กิำาหนดไว้ในอำานาจดำาเนินกิารั เช่่น

กิ. รัายกิารัปีรัะเภที่สิำนที่รััพื่ย์หร่ัอบริักิารักัิบบุคคลหร่ัอกิิจกิารัท่ี่�เก่ิ�ยวโยงกัิน โดยม่ขนาดรัายกิารัไม่เกิิน 1 ล้านบาที่หร่ัอไม่เกิินร้ัอยละ 0.03 
ของ NTA (จำานวนท่ี่�สูำงกิว่า)

ข. รัายกิารัปีรัะเภที่ให้ช่่วยเหล่อที่างกิารัเงนิกัิบบุคคลท่ี่�เกิ่�ยวโยงหร่ัอกิิจกิารัท่ี่�เกิ่�ยวโยงท่ี่�บุคคลท่ี่�เกิ่�ยวโยงถ่ึอหุ้นมากิกิวา่บริัษััที่ถ่ึอ โดยม่ขนาด
รัายกิารัไม่เกิิน 100 ล้านบาที่ หร่ัอไม่เกิินร้ัอยละ 3 ของ NTA (แล้วแต่้จำานวนใดจะต้ำ�ากิว่า)

ค. กิารัขออนุมัติ้ซ่ึ�อคอมพิื่วเต้อร์ั เฟอร์ันิเจอรั เคร่ั�องใช้่สำำานักิงาน เพ่ื่�อใช้่ในกิารัปีฏิิบัติ้งานท่ี่�ม่วงเงินไม่เกิิน 10 ล้านบาที่ต่้อครัั�ง เป็ีนต้้น
ง. กิารัอนมัุติ้ในกิารัที่ำาลายที่รััพื่ย์สิำน หร่ัอกิารัต้ดัหน่�สูำง หร่ัอกิารัต้ดัจำาหน่ายสิำนที่รััพื่ย์ออกิจากิบญั่ช่่โดยไม่ม่มูลค่าซึากิในวงเงนิไม่เกิิน 10 ล้านบาที่

8. ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�อ่�นๆ ต้ามท่ี่�ได้รัับมอบหมาย จากิคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่เป็ีนครัาวๆ ไปี

3. เลข้านุการบริษััท
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คณ์ะกิรัรัมกิารับรัษัิัที่ม่มติ้แต่้งตั้�งนายฉัต้รัชั่ย ช่่อดอกิรัักิ ดำารังต้ำาแหน่งเลขานุกิารับริัษััที่ ซึึ�งบุคคลดังกิล่าวเป็ีนบุคคลผู้่ที่รังคุณ์วุฒิ ม่ความรู้ัความ
สำามารัถึ ม่ปีรัะสำบกิารัณ์์ท่ี่�เป็ีนปีรัะโยช่น์และเป็ีนผู้่ม่ความรัับผิ่ดช่อบท่ี่�จะปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�เลขานุกิารับริัษััที่ได้ ทัี่�งน่� เพ่ื่�อให้กิารัดำาเนินงานของบริัษััที่
เป็ีนไปีต้ามกิฎหมายและหลักิกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่ของกิลุ่มบริัษััที่

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของเลขานุการบริษััท
1. เป็ีนเลขานุกิารัของคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ในกิารัปีรัะสำานงาน เพ่ื่�อให้กิารัจัดปีรัะชุ่มกิรัรัมกิารับริัษััที่และกิารัจัดปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นของบริัษััที่ เป็ีนไปี 

ต้ามหลักิกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่และสำอดคล้องกัิบกิฎรัะเบ่ยบ ข้อบังคับของบริัษััที่แนวปีฏิิบัติ้ท่ี่�ด่และกิฎหมายท่ี่�เกิ่�ยวข้อง เช่่น พื่รัะรัาช่บัญ่ญั่ติ้
หลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ฯพื่รัะรัาช่บัญ่ญั่ติ้บริัษััที่มหาช่นจำากัิด พื่.ศ. 2535 เป็ีนต้้น

2. ดูแลเร่ั�องกิารัเปิีดเผ่ยข้อมูลสำารัสำนเที่ศต่้างๆ ของบริัษััที่ เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต้ามข้อกิำาหนดกิฎเกิณ์ฑ์์ของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย  
คณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์และหน่วยงานกิำากัิบดูแลอ่�นท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง

3. ให้คำาปีรึักิษัาเบ่�องต้้นแก่ิคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่และผู้่บริัหารัองค์กิรั ในส่ำวนท่ี่�จะต้้องปีฏิิบัติ้ต้ามข้อบังคับบริัษััที่กิฎและรัะเบ่ยบของคณ์ะกิรัรัมกิารั
กิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ รัวมทัี่�งข้อกิำาหนดของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย รัวมถึึงหน้าท่ี่�กิารัติ้ดต้ามกิฎเกิณ์ฑ์์ใหม่ๆ  
ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบบริัษััที่

4. จัดที่ำาและเก็ิบรัักิษัาเอกิสำารัสำำาคัญ่ต่้างๆ ท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง เช่่น ที่ะเบ่ยนกิรัรัมกิารั หนังส่ำอนัดปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ รัายงานกิารัปีรัะชุ่ม
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ และแบบแสำดงรัายกิารัข้อมูลปีรัะจำาปีี/รัายงานปีรัะจำาปีี (แบบ 56-1 One Report) ของบริัษััที่ หนังส่ำอนัดปีรัะชุ่ม 
ผู้่ถ่ึอหุ้น รัายงานกิารัปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นและรัายงานกิารัม่ส่ำวนได้เส่ำยท่ี่�รัายงานโดยกิรัรัมกิารัและผู้่บริัหารั เป็ีนต้้น

5. ดูแลกิิจกิรัรัมต่้างๆ ของคณ์ะกิรัรัมกิารั เพ่ื่�อให้กิรัรัมกิารัสำามารัถึปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ได้อย่างม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่และปีรัะสำทิี่ธิุผ่ล และก่ิอให้เกิิดปีรัะโยช่น์
สูำงสุำดต่้อบริัษััที่

6. ปีรัะสำานงานให้ม่กิารัปีฏิิบัติ้ต้ามมติ้คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่และท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้น
7. ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�อ่�นใดท่ี่�คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่มอบหมาย

4. ผูู้�รับผิู้ดชอบสูงสุดในสายุงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นายฉัต้รัชั่ย ช่่อดอกิรัักิ เป็ีนผู้่รัับผิ่ดช่อบสูำงสุำดในสำายงานบัญ่ช่่และกิารัเงิน (Chief Financial Officer) โดยเริั�มปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�เป็ีนผู้่รัับผิ่ดช่อบสูำงสุำด
ในสำายงานบัญ่ช่่และกิารัเงินของบริัษััที่ตั้�งแต่้วันท่ี่� 1 เมษัายน 2557 เป็ีนต้้นมา และเป็ีนผู้่ท่ี่�ม่คุณ์สำมบัติ้เหมาะสำมต้ามหลักิเกิณ์ฑ์์ท่ี่�สำำานักิงาน
คณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ (กิลต้.) กิำาหนด

5. ผูู้�คัวบคุัมดูแลการทำาบัญชี
นายกิอบชั่ย ชิ่ดเช่่�อสำกุิลช่น เป็ีนผู้่ควบคุมดูแลกิารัที่ำาบัญ่ช่่ ม่ปีรัะสำบกิารัณ์์ในกิารัปีฏิิบัต้งานด้านบัญ่ช่่เป็ีนรัะยะเวลามากิกิว่า 17 ปีี โดยเริั�ม
ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�เป็ีนผู้่ควบคุมดูแลกิารัที่ำาบัญ่ช่่ของบริัษััที่ตั้�งแต่้วันท่ี่� 22 กิรักิฎาคม 2564 เป็ีนต้้นมา และเป็ีนผู้่ท่ี่�ม่คุณ์สำมบัติ้เหมาะสำมต้ามหลักิ
เกิณ์ฑ์์ท่ี่�สำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ (กิลต้.) กิำาหนด 

6. ค่ัาตอบแทนกรรมการและผูู้�บริหาร

1) ค่าตอบีแทนท่่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษััท

สำำาหรัับในปีี 2564 ท่ี่�ปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่นได้พิื่จารัณ์าแล้ว โดยคำานึงถึึงความเหมาะสำมกัิบภารัะหน้าท่ี่� 
ความรัับผิ่ดช่อบท่ี่�ได้รัับมอบหมาย และเท่ี่ยบเค่ยงได้กัิบค่าต้อบแที่นกิรัรัมกิารัในบรัิษััที่จดที่ะเบ่ยนในต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยท่ี่�
อยู่ในอุต้สำาหกิรัรัมและธุุรักิิจท่ี่�ม่ขนาดใกิล้เค่ยงกัิน ต้ลอดจนคำานึงถึึงผ่ลปีรัะกิอบกิารั ผ่ลงาน สำภาพื่แวดล้อมที่างธุุรักิิจ และภาวะเศรัษัฐกิิจ
โดยรัวมแล้ว คณ์ะกิรัรัมกิารักิำาหนดค่าต้อบแที่นจึงม่มติ้กิำาหนดค่าต้อบแที่นคณ์ะกิรัรัมกิารัสำำาหรัับปีี 2564 โดยม่รัายละเอ่ยดค่าต้อบแที่น
กิรัรัมกิารั ดังน่�

โคัรงสร้างการจัดการ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

ลำาดั้บที� รายช่�อ ตำาแหน่ง จำานวนเงิน (บาท)

1. นายวิกิรัม คุ้มไพื่โรัจน์ ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัและกิรัรัมกิารัอิสำรัะ 662,500

2. พื่ล.ต้.อ.พัื่ช่รัวาที่ วงษ์ัสุำวรัรัณ์ รัองปีรัะธุานกิรัรัมกิารัและกิรัรัมกิารัอิสำรัะ 397,500

3. พื่ล.อ.อ.เพิื่�มเก่ิยรัติ้ ลวณ์ะมาลย์ กิรัรัมกิารัอิสำรัะและปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 450,000

4. พื่ล.ต้.อ.ว่รัพื่งษ์ั ช่่�นภักิด่ กิรัรัมกิารัอิสำรัะและกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ
และปีรัะธุานกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น

463,750

5. นายชู่ เฟ็ง เช่ กิรัรัมกิารัอิสำรัะและกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 463,750

6. นายกิวินธุรั อัต้ถึากิรั กิรัรัมกิารัอิสำรัะ 397,500

7. พื่ล.ต้.ที่.อิที่ธิุพื่ล อิที่ธิุสำารัรัณ์ชั่ย กิรัรัมกิารัอิสำรัะ 
และกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น

397,500

8. นายเบน เต้ช่ะอุบล กิรัรัมกิารัผู้่ม่อำานาจลงนาม 
กิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น
ปีรัะธุานคณ์ะกิรัรัมกิารัพิื่จารัณ์ากิารัลงทุี่น 
และปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั

360,000

9. นายจิรัศักิดิ� ผ่่องหทัี่ยกุิล กิรัรัมกิารั 397,500

10. นางสำาวเจแอล อัง เคอเจ่�ย กิรัรัมกิารั 397,500

11. นายยู ซิึง ซ่ึ กิรัรัมกิารั 397,500

หมูายเหตุุ

(1) นายศุุภกร พลกุล ซึึ่�งดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการอิสำระ ประธานกรรมูการตุรวจสำอบ และประธานกรรมูการสำรรหาและพิจารณาค่ัาตุอบแทน ข้องบริษััท ได้เส่ำยช่ีวิตุเมืู�อวันท่� 11 

มิูถุึนายน 2564 ทั�งน่� ค่ัาตุอบแทนข้องนายศุุภกร พลกุล สำำาหรับปี 2564 คิัดเป็นเงินทั�งหมูด 240,000 บาท

(2) ท่�ประชุีมูคัณะกรรมูการบริษััท คัรั�งท่� 8/2564 ประชุีมูเมืู�อวันท่� 8 กันยายน 2564 ได้มู่มูติุแตุ่งตัุ�ง พล.อ.อ. เพิ�มูเก่ยรติุ ลวณะมูาลย์ ปัจจุบันดำารงตุำาแหน่ง 

กรรมูการอิสำระข้องบริษััท ให้ดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการอิสำระและประธานกรรมูการตุรวจสำอบ แทนตุำาแหน่งท่�ว่างลงข้องนายศุุภกร พลกุล ซึึ่�งพ้นจากตุำาแหน่งกรรมูการอิสำระ 

และประธานกรรมูการตุรวจสำอบ โดยให้มู่ผลตัุ�งแตุ่วันท่� 8 กันยายน 2564 เป็นตุ้นไป

(ข ) ค่าตอบแทนผู้่้บริหาร
บริัษััที่จ่ายค่าต้อบแที่นให้แก่ิผู้่บริัหารัในรูัปีของเงินเด่อน โบนัสำ เงินต้อบแที่นพิื่เศษั สำำาหรัับปีีสิำ�นสุำดวันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 
เป็ีนจำานวนเงินรัวม 37,817,100 บาที่ และ 34,959,187 บาที่ ต้ามลำาดับ

(2) ค่าตอบีแทนอ่่นๆ 
(ก) เงินสมทบกองทุนสำารองเลี�ยงชีพ

บริัษััที่ให้เงินสำมที่บกิองทีุ่นสำำารัองเล่�ยงช่่พื่ของกิรัรัมกิารัท่ี่�อยู่ในฐานะเปี็นพื่นักิงานบริัษััที่และผู้่บริัหารัรัะดับสูำงของบริัษััที่และบรัิษััที่ย่อย 
สำำาหรัับปีีสิำ�นสุำดวันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 เป็ีนจำานวนเงินรัวม 1,491,888 บาที่ และ 1,349,370 บาที่ ต้ามลำาดับ 
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7. บุคัลากร 

1) จ�านวนพนักงาน (ไม่รวมผ้�บีริหารตามนิย์ามของ กลต.) 
 ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่พื่นักิงาน 96 คน โดยจำาแนกิต้ามสำายงานต่้างๆ ม่รัายละเอ่ยดดังน่�

ลำาดั้บที� ฝ่่าย จำานวนพนักงาน (คน) 

1. ฝ�ายกิำากัิบดูแลกิิจกิารั 1

2. ฝ�ายสำำานักิปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั 1

3. ฝ�ายต้รัวจสำอบภายใน 2

4. สำายงานโครังกิารั 25

5. สำายงานพัื่ฒนา 6

6. สำายงานกิลยุที่ธ์ุและกิารัลงทุี่น 0

7. สำายงานขาย 8

8. สำายงานกิารัต้ลาด 6

9. สำายงานบริักิารัลูกิค้าสัำมพัื่นธ์ุ 13

10. สำายงานบัญ่ช่่และกิารัเงิน 11

11. สำายงานปีฎิบัติ้กิารั 23

12. ส่ำวนงานปีฏิิบัติ้กิารั 25

จำานวนพื่นักิงานทัี่�งหมด 96

โดยจำาแนกิต้ามเพื่ศ อายุ และรัะดับ ม่รัายละเอ่ยดดังน่�

จำาแนกตามเพศ จำานวนพนักงาน (คน) สัด้ส่วน (ร้อยละ)

เพื่ศช่าย 44 45.83

เพื่ศหญิ่ง 52 54.17

รวม 96 100.00

จำาแนกตามอายุ จำานวนพนักงาน (คน) สัด้ส่วน (ร้อยละ)

น้อยกิว่า 30 ปีี 13 13.54

30 ถึึง 50 ปีี 73 76.04

มากิกิว่า 50 ปีี 10 10.42

รวม 96 100.00

โคัรงสร้างการจัดการ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

จำาแนกตามระดั้บ จำานวนพนักงาน (คน) สัด้ส่วน (ร้อยละ)

Executive Director (รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั) - -

Senior Director (ผู้่อำานวยกิารัอาวุโสำ) 4 4.17

Director (ผู้่อำานวยกิารั) 7 7.29

Assistant Director (ผู้่ช่่วยผู้่อำานวยกิารั) 12 12.50

Senior Manager (ผู้่จัดกิารัอาวุโสำ) 14 14.58

Manager (ผู้่จัดกิารั) 18 18.75

Assistant Manager (ผู้่ช่่วยผู้่จัดกิารั) 13 13.54

Senior Associate (เจ้าหน้าท่ี่�อาวุโสำ) 15 15.62

Associate (เจ้าหน้าท่ี่�) 8 8.33

Staff (พื่นักิงาน) 5 5.22

รัวม 96 100.00

ทัี่�งน่� ท่ี่�ผ่่านมาบริัษััที่ไม่เคยม่ปัีญ่หากิฎหมายเก่ิ�ยวกัิบข้อพิื่พื่าที่ด้านแรังงานแต่้อย่างใด

2) ค่าตอบีแทนพนักงาน (ไม่รวมผ้�บีริหารตามนิย์ามของ ก.ล.ต.)
ค่าต้อบแที่นรัวมของบุคลากิรัของบริัษััที่สำำาหรัับปีีสิำ�นสุำดวันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 และ 2563 ปีรัะกิอบด้วย เงินเด่อน โบนัสำ ค่าล่วงเวลา 
เบ่�ยเล่�ยง สำวัสำดิกิารั ค่าต้อบแที่นพิื่เศษัและเงินสำมที่บกิองทุี่นสำำารัองเล่�ยงช่่พื่ จำานวนทัี่�งสิำ�น 102,929,999 บาที่ และ 108,362,399 บาที่ 
ต้ามลำาดับ

ค่าตอบแทน (หน่วย : บาท) ปี 2564 ปี 2563

เงินเด่อน โบนัสำ 98,830,500 87,399,043

ค่าล่วงเวลา เบ่�ยเล่�ยง สำวัสำดิกิารั 1,300,375 1,310,381

ค่าต้อบแที่นพิื่เศษั 0 1,657,086

เงินสำมที่บกิองทุี่นสำำารัองเล่�ยงช่่พื่ 2,799,124 2,282,766

รวม 102,929,999 92,649,276
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3) นโย์บีาย์ในการพัฒนาบุีคลากร
 บริัษััที่ได้เล็งเห็นถึึงความสำำาคัญ่ของบุคลากิรัซึึ�งเป็ีนที่รััพื่ยากิรัท่ี่�ม่ค่ายิ�งและเป็ีนกิลไกิสำำาคัญ่ท่ี่�จะที่ำาให้บริัษััที่ปีรัะสำบความสำำาเร็ัจ  
จึงม่นโยบายในกิารัพัื่ฒนาบุคลากิรัของบริัษััที่ให้ม่ความเป็ีนม่ออาช่่พื่ สำามารัถึที่ำางานในปัีจจุบันได้อย่างเต็้มปีรัะสิำที่ธิุภาพื่และม่ความพื่ร้ัอม 
ม่ศักิยภาพื่ในกิารัรัองรัับกิารัเจรัิญ่เต้ิบโต้ที่างธุุรักิิจของบรัิษััที่ในอนาคต้นอกิจากิน่�ยังเน้นให้บุคลากิรัของบรัิษััที่ม่ความสำามารัถึในกิารันำา
เที่คโนโลย่สำารัสำนเที่ศและวิที่ยากิารัท่ี่�ทัี่นสำมัยมาใช้่ปีรัะโยช่น์อย่างเหมาะสำม โดยส่ำงเสำริัมให้บริัษััที่เป็ีนองค์กิรัแห่งกิารัเร่ัยนรู้ั สำนับสำนุน
ให้บุคลากิรัได้ม่โอกิาสำในกิารัพัื่ฒนาความรู้ัความสำามารัถึของต้นเองผ่่านกิารัจัดฝึกิอบรัมภายในบริัษััที่และกิารัจัดส่ำงบุคลากิรัเข้ารัับ 
กิารัฝึกิอบรัมภายนอกิอย่างสำมำ�าเสำมอ 
 โดยท่ี่�ผ่่านมาบริัษััที่ได้ม่กิารัจัดฝึกิอบรัมภายในบริัษััที่เพ่ื่�อให้พื่นักิงานม่ความเข้าใจเก่ิ�ยวกัิบธุุรักิิจของบริัษััที่ ความคาดหวัง รัวมทัี่�งเสำริัม
สำร้ัางทัี่ศนคติ้ สำร้ัางแรังจูงใจในกิารัปีฏิิบัติ้งานให้แก่ิพื่นักิงาน นอกิจากิน่� บริัษััที่ยังได้จัดส่ำงพื่นักิงานเข้าอบรัมในหลักิสูำต้รัต่้างๆ ท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง
กัิบกิารัปีฏิิบัติ้งาน เพ่ื่�อเป็ีนกิารัเพิื่�มพูื่นทัี่กิษัะให้แก่ิพื่นักิงานอย่างต่้อเน่�อง 
 ในปีี 2564 ท่ี่�ผ่่านมา บริัษััที่ได้ม่กิารัจัดอบรัมให้กัิบพื่นักิงานได้ต้ามเป้ีาหมายและทัี่�วถึึง โดยเป็ีนกิารัจัดอบรัมสัำมมนาภายในองค์กิรั 
จำานวน 1 หลักิสูำต้รั ซึึ�งหลักิสูำต้รัท่ี่�จัดขึ�นนั�นม่ความคำานึงถึึงความเหมาะสำม สำอดคล้องกัิบลักิษัณ์ะงานของพื่นักิงาน รัวมถึึง
กิารัพัื่ฒนาพื่นักิงาน เพ่ื่�อเต้ร่ัยมความพื่ร้ัอมสำำาหรัับกิารัเติ้บโต้ในต้ำาแหน่งหน้าท่ี่�ต้ามสำายงานของแต่้ละบุคคล และต้อบสำนองต่้อเป้ีาหมาย
และกิารัเติ้บโต้ของบริัษััที่อย่างยั�งย่นต่้อไปี
 สำำาหรัับปีี 2564 บริัษััที่ใช้่งบปีรัะมาณ์ในกิารัพัื่ฒนาพื่นักิงาน จำานวน 10,000 บาที่ เฉล่�ยงบปีรัะมาณ์กิารัฝึกิอบรัมปีรัะมาณ์ 438 บาที่ 
ต่้อคน รัายละเอ่ยดจำานวนชั่�วโมง ดังน่� 

ชั�วโมงการฝึ่กอบรมปี 2564 (ข้อม่ลถึง 31 ธัุนวาคม 2564)

ช่�อหลักส่ตร
จำานวนชั�วโมงการฝึ่ก

อบรม
จำานวนพนักงาน

ทั�งหมด้
จำานวนชั�วโมงอบรม 
(เฉลี�ยชั�วโมง/คน)

พัื่ฒนาบุคลิกิภาพื่ในกิารัที่ำางาน 7 23 7

  

โคัรงสร้างการจัดการ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

รัายช่่�อผู้่ถ่ึอหุ้นใหญ่่รัายใหญ่่ 10 อันดับแรักิ ณ์ วันท่ี่� 15 ม่นาคม 2565

ลำาดั้บที� รายช่�อผู้่้ถ่อหุ้น จำานวนหุ้น
ร้อยละของจำานวนหุ้น

ทั�งหมด้

1. นายเบน เต้ช่ะอุบล 1,897,626,424 22.96

2. นายสำดาวุธุ เต้ช่ะอุบล 873,180,191 10.56

3. บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (มหาช่น) 747,954,100 9.05

4. นายที่อมม่� เต้ช่ะอุบล 648,373,845 7.84

5. นายจิรัศักิดิ� ผ่่องหทัี่ยกุิล 268,548,385 3.25

6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 245,149,800 2.97

7. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 213,891,000 2.59

8. นายที่รังชั่ย อัจฉริัยหิรััญ่ชั่ย 174,440,400 2.11

9. ผ่าแดงอินด่สำที่ร่ั จำากัิด (มหาช่น) 161,299,600 1.95

10. บริัษััที่ ไที่ยเอ็นว่ด่อาร์ั จำากัิด 143,832,122 1.74

ท่�มูา: รายงานรายชืี�อผู้ถืึอหุ้นรายใหญ่ตุามูทะเบ่ยนผู้ถืึอหุ้น เมืู�อวันท่� 15 มู่นาคัมู 2565 จัดทำาโดยบริษััท ศูุนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศุไทย) จำากัด 

นโย์บีาย์การจ่าย์เงินปันผล 

บริัษััที่ม่นโยบายจ่ายเงินปัีนผ่ลไม่น้อยกิว่าร้ัอยละ 50 ของกิำาไรัสำุที่ธิุต้ามงบกิารัเงินเฉพื่าะของบรัิษััที่หลังหักิภาษ่ัเงินได้ นิติ้บุคคล  
เงินสำำารัองต้ามกิฎหมาย และเงินสำำารัองต่้างๆ ทัี่�งหมด อย่างไรัก็ิต้าม บริัษััที่อาจกิำาหนดให้กิารัจ่ายเงินปัีนผ่ลม่อัต้รัาน้อยกิว่าอัต้รัาท่ี่�กิำาหนด
ข้างต้้นได้ โดยขึ�นอยู่กัิบความจำาเป็ีนในกิารัใช้่เงินทุี่นหมุนเว่ยนในกิารัดำาเนินงาน กิารัขยายธุุรักิิจ และปัีจจัยอ่�นๆท่ี่�เก่ิ�ยวข้องในกิารับริัหารั
งานของบรัิษััที่ ทัี่�งน่� มติ้ของคณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่ท่ี่�อนุมัติ้ให้จ่ายเงินปัีนผ่ลจะต้้องถึูกินำาเสำนอเพ่ื่�อขออนุมัติ้จากิท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้น เว้นแต่้
เป็ีนกิารัจา่ยปัีนผ่ลรัะหวา่งกิาลซึึ�งคณ์ะกิรัรัมกิารับรัษัิัที่ม่อำานาจอนมัุติ้ให้จ่ายเงินปัีนผ่ลรัะหวา่งกิาลไดแ้ละจะดำาเนินกิารัรัายงานให้ท่ี่�ปีรัะช่มุ
ผู้่ถ่ึอหุ้นรัับที่รัาบในกิารัปีรัะชุ่มต่้อไปี

บริัษััที่ย่อยของบริัษััที่ม่นโยบายในกิารัจ่ายปัีนผ่ลไม่น้อยกิว่าร้ัอยละ 50 ของกิำาไรัสุำที่ธิุต้ามงบกิารัเงินของบริัษััที่ย่อย หลังหักิภาษ่ัเงินได้
นิติ้บุคคล เงินสำำารัองต้ามกิฎหมาย และเงินสำำารัองต่้างๆ ทัี่�งหมด โดยจะพิื่จารัณ์าปีรัะกิอบกัิบกิรัะแสำเงินสำด ฐานะที่างกิารัเงิน สำภาพื่คล่อง  
และแผ่นกิารัลงทุี่นในแต่้ละช่่วงเวลาด้วย

ข�อม้ลการจ่าย์เงินปันผล ย์�อนหลัง 3 ป่

-ไม่ม่-

ผู้ถือหุ้นใหญ่ข้องบร้ิษััที่
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

ปริะวััต้คณะกริริมการิบร้ิษััที่

อายุ : 75 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 15 ปีี 7 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 30 พื่ฤษัภาคม 2549)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าดุษัฎ่บัณ์ฑ์ิต้กิิต้ต้ิมศักิดิ� สำาขามานุษัยวิที่ยา (Humanities) 
จากิ Schiller International University, London, UK (2546)

- ปีรัิญ่ญ่าเอกิ (Ph.D.) สำาขาวิช่าปีรัะวัต้ิศาสำต้รั์ ความสำัมพื่ันธุ์รัะหว่าง
ปีรัะเที่ศ Michigan State University ปีรัะเที่ศสำหรััฐอเมริักิา (2515)

- ปีรัิญ่ญ่าโที่ สำาขาวิช่าปีรัะวัต้ิศาสำต้รั์ ความสำัมพื่ันธุ์รัะหว่างปีรัะเที่ศ 
Michigan State University ปีรัะเที่ศสำหรััฐอเมรัิกิา (2511)

- อักิษัรัศาสำต้ร์ับัณ์ฑิ์ต้ สำาขาวิช่าปีรัะวัติ้ศาสำต้ร์ั จุฬาลงกิรัณ์์มหาวิที่ยาลัย 
(2509)

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- หลักิสำูต้รั Director Accreditation Program (DAP) รัุ่นที่่� 63/2550 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย 

- หลักิสูำต้รัผู้่บริัหารัรัะดับสูำง สำถึาบันวิที่ยากิารัต้ลาดทุี่น รุ่ันท่ี่� 14/2555 
- หลักิสำูต้รั Anti-Corruption for Executive Program รัุ่นที่่� 7/2556 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย 

- หลักิสูำต้รั Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
รัุ่นที่่� 22/2557 สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

- หลักิสำูต้รั Role of  the Chairman Program รัุ่นที่่�  36/2559 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

- หลักิสำูต้รั Advanced Audit Committee Programรัุ่นที่่� 23/2559 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2557 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัอิสำรัะ กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ และปีรัะธุานคณ์ะกิรัรัมกิารั

บรัิหารัความเสำ่�ยง บรัิษััที่หลักิที่รััพื่ย์จัดกิารักิองทีุ่น เอ็มเอฟซึ่ จำากิัด 
(มหาช่น)

2558 ถึึง 2560 - กิรัรัมกิารัสำรัรัหาและกิำาหนดค่าต้อบแที่น  
บรัิษััที่หลักิที่รััพื่ย์จัดกิารักิองทีุ่น เอ็มเอฟซึ่ จำากิัด (มหาช่น)

2557 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารักิำากิับดูแลกิิจกิารัที่่�ด่ บรัิษััที่ โออิช่ิ กิรัุ�ปี จำากิัด (มหาช่น) 
2550 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัอิสำรัะ ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัสำรัรัหา 

และกิรัรัมกิารักิำาหนดค่าต้อบแที่น บริัษััที่ โออิชิ่ กิรุั�ปี จำากัิด (มหาช่น) 
2558 ถึึง 2559 - กิรัรัมกิารับรัิษััที่ ปีรัะธุานคณ์ะกิรัรัมกิารับรัรัษััที่ภิบาลและกิรัรัมกิารั

ในคณ์ะกิรัรัมกิารับริัหารับริัษััที่ บางจากิปิีโต้รัเล่ยม จำากัิด (มหาช่น)

นายวิิกรม คุ้้�มไพโรจน์
ปริะธัานกริริมการิและกริริมการิอ้สิ้ริะ 
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การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2555 ถึึง 2559 - กิรัรัมกิารั กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ และกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและกิำาหนด

ค่าต้อบแที่น สำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากิับหลักิที่รััพื่ย์และ
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์

2550 ถึึง ปัีจจุบัน - ที่่�ปีรัึกิษัากิิต้ต้ิมศักิดิ� หอกิารัค้าอังกิฤษั 
2546 ถึึง 2549 - เอกิอัครัรัาช่ทีู่ต้ ณ์ กิรัุงลอนดอน สำหรัาช่อาณ์าจักิรั และ 

เอกิอัครัรัาช่ทีู่ต้ ณ์ กิรัุงดับลิน สำาธุารัณ์รััฐไอรั์แลนด์ 

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

อายุ : 72 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 4 ปีี 2 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 22 กัินยายน 2560)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - หลักิสูำต้รัป้ีองกัินรัาช่อาณ์าจักิรัภาครััฐ เอกิช่น และกิารัเม่อง (วปีม.) รุ่ัน 2
- ศิลปีศาสำต้รัมหาบัณ์ฑ์ิต้ (พื่ัฒนาสำังคม) มหาวิที่ยาลัยเกิษัต้รัศาสำต้รั์
- นักิเรั่ยนนายรั้อยต้ำารัวจ รัุ่นที่่� 25 โรังเรั่ยนนายรั้อยต้ำารัวจ

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- หลักิสำูต้รั Director Certification Program (DCP) 2560  
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2559 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัอิสำรัะ และปีรัะธุานกิรัรัมกิารักิำาหนดค่าต้อบแที่นและ

สำรัรัหากิรัรัมกิารั และกิรัรัมกิารัความรัับผิ่ดช่อบต่้อสัำงคมและกิารัพัื่ฒนา
บรัิษััที่ เจรัิญ่โภคภัณ์ฑ์์อาหารั จำากิัด (มหาช่น)

2557 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัอิสำรัะ และกิรัรัมกิารับรัิหารัความเสำ่�ยง  
บรัิษััที่ พื่ลังงานบรัิสำุที่ธุิ จำากิัด (มหาช่น)

2556 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัอิสำรัะ ปีรัะธุานกิรัรัมกิารักิำาหนดค่าต้อบแที่นและสำรัรัหา
- กิรัรัมกิารั และกิรัรัมกิารักิำากิับดูแลความยั�งย่นและบรัรัษััที่ภิบาล
บรัิษััที่ ซึ่พื่่ ออลล์ จำากิัด (มหาช่น)

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2557 ถึึง ปัีจจุบัน - สำมาช่ิกิสำภานิต้ิบัญ่ญ่ัต้ิแห่งช่าต้ิ สำภานิต้ิบัญ่ญ่ัต้ิแห่งช่าต้ิ
2551 - ผู่้บัญ่ช่ากิารัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2548 - รัองผู่้บัญ่ช่ากิารัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิสำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2545 - ผู่้ช่่วยผู่้บัญ่ช่ากิารัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

พล.ต.อ.พัชรวิาท วิงษ์์สุ้วิรรณ 
ริองปริะธัานกริริมการิและกริริมการิอ้สิ้ริะ

ประวัติคัณะกรรมการบริษััท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

อายุ : 69 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 8 ปีี 2 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 29 ตุ้ลาคม 2556)
3 เด่อน 
(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 8 กัินยายน 2564)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าโที่ พื่ัฒนบรัิหารัศาสำต้รั์มหาบัณ์ฑ์ิต้  
สำถึาบันบัณ์ฑ์ิต้พื่ัฒนบรัิหารัศาสำต้รั์ 

- ปีรัิญ่ญ่าต้รั่ วิที่ยาศาสำต้รั์บัณ์ฑ์ิต้ โรังเรั่ยนนายเรั่ออากิาศ

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2561 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัอิสำรัะ และปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ  

บรัิษััที่หลักิที่รััพื่ย์ คันที่รั่� กิรัุ�ปี จำากิัด (มหาช่น)

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2555 ถึึง 2556 - รัองผู่้บัญ่ช่ากิารัที่หารัอากิาศ กิองที่ัพื่อากิาศ
2554 ถึึง 2555 - เสำนาธุิกิารัที่หารัอากิาศ กิองที่ัพื่อากิาศ
2552 ถึึง 2554 - รัองเสำนาธุิกิารัที่หารัอากิาศ กิองที่ัพื่อากิาศ
2551 ถึึง 2552 - ผู่้ช่่วยเสำนาธุิกิารัที่หารัอากิาศ ฝ�ายยุที่ธุบรัิกิารั กิองที่ัพื่อากิาศ

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

พล.อ.อ.เพิ�มเกียรติ ลวิณะมาลย์
กริริมการิอ้สิ้ริะและปริะธัานกริริมการิตริวัจำสิ้อบ
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อายุ : 63 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 12 ปีี 6 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 18 พื่ฤษัภาคม 2552)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าโที่ สำาขาพื่ัฒนบรัิหารัศาสำต้รั์ สำถึาบันบัณ์ฑ์ิต้
พื่ัฒนบรัิหารัศาสำต้รั์

- ปีรัิญ่ญ่าโที่ สำาขารััฐปีรัะศาสำนศาสำต้รั์ จุฬาลงกิรัณ์์มหาวิที่ยาลัย
- รััฐปีรัะศาสำนศาสำต้รั์บัณ์ฑ์ิต้ โรังเรั่ยนนายรั้อยต้ำารัวจ

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- หลักิสำูต้รั Anti-Corruption the Practical Guide 2561  
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

- หลักิสำูต้รั Role of The Compensation Committee (RCC)  
รัุ่นที่่� 13/2554 สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

- หลักิสำูต้รั Director Certification Program (DCP) รัุ่น 146/2554 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

- หลักิสำูต้รั Audit Committee Program (ACP) รัุ่น 34/2554 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

- หลักิสำูต้รั Financial Statement for Directors (FSD) รัุ่น 12/2554 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

- หลักิสูำต้รั ปีรัะกิาศน่ยบัต้รัหลักิสูำต้รั Director Accreditation Program 
(DAP) รัุ่นที่่� 86/2553 สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2560 ถึึง ปัีจจุบัน - รัองปีรัะธุานคณ์ะกิรัรัมกิารั และกิรัรัมกิารัอิสำรัะ  

บรัิษััที่ ไที่รัที่ัน โฮลดิ�ง จำากิัด (มหาช่น)
2557 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัอิสำรัะ กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัด้าน 

กิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่ และกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น 
บรัิษััที่ คันที่รั่� กิรัุ�ปี โฮลดิ�ง จำากิัด (มหาช่น)

2557 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัอิสำรัะ และกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ  
ธุนาคารัไอซึ่บ่ซึ่ (ไที่ย) จำากิัด (มหาช่น)

2554 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารั กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ และกิรัรัมกิารัพื่ิจารัณ์าค่าต้อบแที่น
บรัิษััที่ ไที่ยฮั�ว ยางพื่ารัา จำากิัด (มหาช่น)

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2561 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัอิสำรัะ และปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ  

บรัิษััที่ ไที่รั เบคกิ้า เอ็นเต้อรั์ไพื่รั์สำ จำากิัด
2560 ถึึง ปัีจจุบัน - ปีรัะธุานกิรัรัมกิารั บรัิษััที่ อรัินสำิรัิ แลนด์ จำากิัด
2558 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ รัิช่แลนด์ พื่รั�อพื่เพื่อรั์ต้่� ด่เวลลอปีเม้นที่์ จำากิัด
2553 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารั กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ และกิรัรัมกิารัพื่ิจารัณ์าค่าต้อบแที่น

บรัิษััที่ หนังสำ่อพื่ิมพื่์ ซึินเสำ่ยน เยอะเปี้า จำากิัด
2543 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารั บริัษััที่ ฟูสิำน อุต้สำาหกิรัรัมเหม่องแร่ั (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำากัิด
2545 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัและผู้่ช่่วยเลขานุกิารั กิรัรัมกิารัและผู้่ช่่วยเลขานุกิารั  

มูลนิธิุบุณ์ยะจินดา เพ่ื่�อข้ารัาช่กิารัต้ำารัวจและครัอบครััว

พล.ต.อ.วิีรพงษ์์ ช่�นภัักดีี 
กริริมการิอ้สิ้ริะ กริริมการิตริวัจำสิ้อบ
และกริริมการิสิ้ริริหาและพ้จำาริณาค�าตอบแที่น

ประวัติคัณะกรรมการบริษััท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

อายุ : 54 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 12 ปีี 7 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 1 พื่ฤษัภาคม 2552)
ตำาแหน่งที�จะเสนอเล่อกตั�ง กิรัรัมกิารัอิสำรัะ และกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าโที่ สำาขาบรัิหารัธุุรักิิจ สำถึาบันบัณ์ฑ์ิต้บรัิหารัธุุรักิิจศศินที่รั์ 
จุฬาลงกิรัณ์์มหาวิที่ยาลัย

- ปีริัญ่ญ่าต้ร่ั Science in Electrical Engineering, the Cooper Union, USA

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- หลักิสำูต้รั Director Certification Program (DCP) รัุ่นที่่� 123/2552 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2548 ถึึง ปัีจจุบัน - รัองกิรัรัมกิารัผู่้จัดกิารั บรัิษััที่ มารั์จินอล จำากิัด

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นายชู เฟ็็ง เช 
กริริมการิอ้สิ้ริะ และกริริมการิตริวัจำสิ้อบ

2554 ถึึง ปัีจจุบัน - ที่่�ปีรัึกิษัา สำมาคมอุต้สำาหกิรัรัมไที่ย
2561 ถึึง ปัีจจุบัน - ที่่�ปีรัึกิษัาพื่ิเศษัสำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2559 ถึึง 2561 - ผู่้ช่่วยผู่้บัญ่ช่ากิารัต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2558 ถึึง 2559 - ผู่้บัญ่ช่ากิารัต้ำารัวจภูธุรัภาค 9 สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2557 ถึึง 2558 - ผู่้บัญ่ช่ากิารัต้ำารัวจภูธุรัภาค 7 สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2556 ถึึง 2557 - รัองผู่้บัญ่ช่ากิารั ผู่้บังคับบัญ่ช่าต้ำารัวจภูธุรั ภาค 4  

สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2555 ถึึง 2556 - รัองผู่้บัญ่ช่ากิารั สำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารัข้ารัาช่กิารัต้ำารัวจ 

สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2554 ถึึง 2555 - รัองผู่้บัญ่ช่ากิารั ผู่้บังคับบัญ่ช่าต้ำารัวจภูธุรัภาค 8 

สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -
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อายุ : 47 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 12 ปีี 7 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 1 พื่ฤษัภาคม 2552)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าโที่ ปีรัิญ่ญ่าโที่ สำาขาบรัิหารัธุุรักิิจ  
สำถึาบันบัณ์ฑ์ิต้บรัิหารัธุุรักิิจศศินที่รั์ จุฬาลงกิรัณ์์มหาวิที่ยาลัย

- ปีริัญ่ญ่าต้ร่ั Mechanical Engineering with Business Management 
(Hons), University of Sussex Brighton, UK

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- หลักิสำูต้รั Director Certification Program (DCP) รัุ่นที่่� 123/2552 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2554 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารั และกิรัรัมกิารับรัิหารัความเสำ่�ยง 

บรัิษััที่ พื่รัูเด็นเช่่ยล ปีรัะกิันช่่วิต้ (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำากิัด (มหาช่น)

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2545 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ อารั์ที่ลิงค์ จำากิัด
2542 ถึึง ปัีจจุบัน - รัองปีรัะธุานกิรัรัมกิารั มูลนิธุิศาสำต้รัาจารัย์บุญ่ช่นะ –  

ที่่านผู่้หญ่ิงแสำ อัต้ถึากิรั เพื่่�อกิารัศึกิษัาและวิจัย
2553 ถึึง 2558 - ปีรัะธุานกิรัรัมกิารั บรัิษััที่ เอคโค่ 360 จำากิัด
2549 ถึึง 2553 - กิรัรัมกิารัผู่้จัดกิารั บรัิษััที่ โอโซึน เที่คโนโลย่ จำากิัด

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นายกวิินธร อัตถากร 
กริริมการิอ้สิ้ริะ

ประวัติคัณะกรรมการบริษััท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

อายุ : 54 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 6 ปีี 8 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 30 เมษัายน 2558)
3 เด่อน 
(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์า)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - รััฐปีรัะศาสำนศาสำต้รั์มหาบัณ์ฑ์ิต้ มหาวิที่ยาลัยเคนที่ักิกิ่สำเต้ต้ 
สำหรััฐอเมรัิกิา

- รััฐปีรัะศาสำนศาสำต้รั์บัณ์ฑ์ิต้ โรังเรั่ยนนายรั้อยต้ำารัวจ (นรัต้. 43)

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- หลักิสำูต้รักิารัปี้องกิันรัาช่อาณ์าจักิรั วิที่ยาลัยปี้องกิันรัาช่อาณ์าจักิรั 
รัุ่นที่่� 63 (วปีอ.63)

- หลักิสูำต้รันักิบริัหารั กิารัยุติ้ธุรัรัมที่างปีกิครัองรัะดับสูำง รุ่ันท่ี่� 6 (บยปี.6)
- หลักิสำูต้รักิารัเม่องกิารัปีกิครัองในรัะบอบปีรัะช่าธุิปีไต้ย  
สำำาหรัับนักิบรัิหารัรัะดับสำูง สำถึาบันพื่รัะปีกิเกิล้า รัุ่นที่่� 13 (ปีปีรั.13) 

- หลักิสำูต้รั Supervisory Criminal Investigation Course  
สำถึาบัน ILEA (International Law Enforcement Academy) 
ปีรัะเที่ศสำหรััฐอเมรัิกิา

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2561 ถึึง ปัีจจุบัน - กิรัรัมกิารัอิสำรัะ บรัิษััที่ ไที่รัที่ัน โฮลดิ�ง จำากิัด (มหาช่น)

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2564 ถึึง ปัีจจุบัน - ผู่้บัญ่ช่ากิารัสำำานักิงานกิำาลังพื่ล สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2563 ถึึง 2564 - รัองผู่้บัญ่ช่ากิารัต้ำารัวจนครับาล สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2560 ถึึง 2563 - รัองผู่้บัญ่ช่ากิารัสำำานักิงานต้รัวจคนเข้าเม่อง สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2559 ถึึง 2560 - ผู่้บังคับกิารัต้ำารัวจภูธุรัจังหวัดนครัปีฐม ต้ำารัวจภูธุรัภาค 7  

สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2557 ถึึง 2559 - ผู่้บังคับกิารัต้ำารัวจภูธุรัจังหวัดนครันายกิ ต้ำารัวจภูธุรัภาค 2 

สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าต้ิ
2556 ถึึง 2557 - ผู้่บังคับกิารัอำานวยกิารั สำำานักิงานส่ำงกิำาลังบำารุัง สำำานักิงานต้ำารัวจแห่งช่าติ้

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสุารรณชัย 
กริริมการิอ้สิ้ริะและกริริมการิสิ้ริริหาและพ้จำาริณาค�าตอบแที่น
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อายุ : 42 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 12 ปีี 3 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 9 กัินยายน 2552)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง 1,897,626,424 หุ้น คิดเป็ีนร้ัอยละ 22.96
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าโที่ สำาขาบรัิหารัธุุรักิิจ สำถึาบันบัณ์ฑ์ิต้บรัิหารัธุุรักิิจศศินที่รั์ 
จุฬาลงกิรัณ์์มหาวิที่ยาลัย 

- ปีริัญ่ญ่าต้ร่ั สำาขากิฎหมาย (LLB), University of New South Wales, 
ซึิดน่ย์ ปีรัะเที่ศออสำเต้รัเล่ย

- ปีริัญ่ญ่าต้ร่ั Commerce (BCOM), University of New South Wales, 
ซึิดน่ย์ ปีรัะเที่ศออสำเต้รัเล่ย

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- หลักิสำูต้รั Director Certification Program (DCP) รัุ่นที่่� 123/2552 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
มิถุึนายน 2564 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ เออรั์เบิน รั่สำอรั์ที่ โฮเต้็ล จำากิัด
มิถุึนายน 2564 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ วอเต้อรั์ฟรั้อนที่์ โฮเต้็ล จำากิัด
2561 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ คันที่รั่� สำเต้ที่ จำากิัด
2557 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ เจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ต้ เรัสำซึิเด้นซึ์ จำากิัด
2556 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ แลนด์มารั์ค โฮลดิ�งสำ์ จำากิัด
2556 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ บ่ซึ่อ่จ่ คันที่รั่� กิรัุ�ปี เอ็นจิเน่ยรัิ�ง จำากิัด
2556 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ ซึ่จ่ด่ ดิจิต้อล พื่ารั์ที่เนอรั์สำ จำากิัด
2556 ถึึง 2562  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ ซึ่จ่ด่ ดาต้้า จำากิัด
ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นายเบน เตชะอ้บล 
กริริมการิผู�ม่อำานาจำลงนาม
กริริมการิสิ้ริริหาและพ้จำาริณาค�าตอบแที่น
ปริะธัานกริริมการิพ้จำาริณาการิลงทุี่น 
ปริะธัานเจำ�าหน�าท่ี่�บร้ิหาริ

ประวัติคัณะกรรมการบริษััท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

อายุ : 51 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 11 ปีี 8 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 29 เมษัายน 2553)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง 268,548,385 หุ้น คิดเป็ีนร้ัอยละ 3.25
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าต้รั่ สำาขาบรัิหารัธุุรักิิจ มหาวิที่ยาลัยกิรัุงเที่พื่

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- หลักิสำูต้รั Director Accreditation Program (DAP) รัุ่นที่่� 89/2554 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นายจิรศัักดีิ์ ผ่�องหทัยก้ล 
กริริมการิ
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อายุ : 42 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 10 ปีี 11 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 1 เมษัายน 2553)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง 26,382,500  หุ้น คิดเป็ีนร้ัอยละ 1.39
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าโที่ สำาขาบรัิหารัธุุรักิิจ Imperial College London
- ปีริัญ่ญ่าต้ร่ั สำาขาสำถึาปัีต้ยกิรัรัมศาสำต้ร์ั University College London

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งที�สำาคัญ่ในบริษััทที�่ผู่้านมา :
2556 ถึึง 2559  - รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั ฝ�ายพัื่ฒนาธุุรักิิจ
2553 ถึึง 2556  - ผู้่อำานวยกิารัฝ�ายพัื่ฒนาธุุรักิิจ

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2559 ถึึง ปัีจจุบัน  - ปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารั The Great Room
2558 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั Capital H Private Ltd.
2552  - Business development, Credit Suisse 
2548 ถึึง 2551  - Strategy, Merger & Acquisitions, Citigroup

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นางสุาวิเจแอล อัง เคุ้อเจี�ย 
กริริมการิ 

ประวัติคัณะกรรมการบริษััท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

อายุ : 37 ปีี
จำานวนปีที�เป็นกรรมการ : 6 ปีี 8 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 30 เมษัายน 2558)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง 142,000,000 หุ้น คิดเป็ีนร้ัอยละ 1.718
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีริัญ่ญ่าต้ร่ั Business, Marketing and Advertising,  
University of Technology, ซิึดน่ย์ ปีรัะเที่ศออสำเต้รัเล่ย

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- หลักิสูำต้รันักิบริัหารั กิารัยุติ้ธุรัรัมที่างปีกิครัองรัะดับสูำง (บยปี.) รุ่ันท่ี่� 6
- หลักิสูำต้รักิารัเม่องกิารัปีกิครัองในรัะบอบปีรัะช่าธิุปีไต้ย  
สำำาหรัับนักิบริัหารัรัะดับสูำง รุ่ันท่ี่� 13 (ปีปีรั.13) สำถึาบันพื่รัะปีกิเกิล้า

- หลักิสูำต้รั Supervisory Criminal Investigation Course สำถึาบัน ILEA 
(International Law Enforcement Academy) ปีรัะเที่ศสำหรััฐอเมริักิา

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2554 ถึึง ปัีจจุบัน  - ผู้่ก่ิอตั้�งและกิรัรัมกิารั Providore Global Australia
2551 ถึึง ปัีจจุบัน  - ผู้่ก่ิอตั้�ง Ancardi, Hong Kong
2549 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั Ancardi Capital
2561 ถึึง 2563  - ผู้่ก่ิอตั้�งและกิรัรัมกิารั Epic Capital
2559 ถึึง 2563  - ผู้่ก่ิอตั้�งและกิรัรัมกิารั ED Ventures Ltd
2558 ถึึง 2563   - ผู้่ก่ิอตั้�งและกิรัรัมกิารั Campfire
2555 ถึึง 2563  - กิรัรัมกิารั Nikuya 298
ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นายยู ซิิง ซิี 
กริริมการิ 
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อายุ : 38 ปีี
จำานวนปีที�ด้ำารงตำาแหน่ง : 9 ปีี 7 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่ง 28 พื่ฤษัภาคม 2555)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าโที่ สำาขาบรัิหารัธุุรักิิจ มหาวิที่ยาลัยมหิดล
- ปีรัิญ่ญ่าต้รั่ สำาขาบรัิหารัธุุรักิิจ มหาวิที่ยาลัยอัสำสำัมช่ัญ่

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- หลักิสำูต้รั Company Reporting Program (CRP) รัุ่นที่่� 14/2016 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

- หลักิสำูต้รั Company Secretary Program (CSP) รัุ่นที่่� 67/2015 
สำมาคมสำ่งเสำรัิมสำถึาบันกิรัรัมกิารับรัิษััที่ไที่ย

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2557 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ ซึ่จ่ด่ ดิจิต้อล พื่ารั์ที่เนอรั์สำ จำากิัด
2556 ถึึง 2562  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ ซึ่จ่ด่ ดาต้้า จำากิัด
2552 ถึึง 2555  - ผู่้อำานวยกิารัฝ�ายบัญ่ช่่และกิารัเงิน บรัิษััที่ ออสำสำิรัิสำ จำากิัด

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นายฉััตรชัย ช�อดีอกรัก
เลข้านุการิบร้ิษััที่และหัวัหน�างานกำากับดูแล
คณะกริริมการิพ้จำาริณาการิลงทุี่น
ริองกริริมการิผู�จัำดการิ สิ้�วันงานบัญช่และการิเง้น
ผู�รัิบผ้ดชอบสูิ้งสุิ้ดในสิ้ายงานบัญช่และการิเง้น

ประวัติคัณะกรรมการบริษััท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

อายุ : 46 ปีี
จำานวนปีที�ด้ำารงตำาแหน่ง : 4 ปีี 10 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่ง 1 กุิมภาพัื่นธ์ุ 2560)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง 720,000 หุ้น คิดเป็ีนร้ัอยละ 0.0087
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีริัญ่ญ่าโที่ คณ์ะบริัหารัธุุรักิิจ สำาขากิารัจัดกิารั มหาวิที่ยาลัย
ศร่ันคริันที่รัวิโรัฒปีรัะสำานมิต้รั

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งที�สำาคัญ่ในบริษััทที�่ผู่้านมา :
2557 ถึึง 2560  - ผู้่อำานวยกิารั สำายงานบัญ่ช่่และกิารัเงิน

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2551 ถึึง 2557  - ผู้่อำานวยกิารั สำายงานวางแผ่นและวิเครัาะห์ที่างกิารัเงิน  

ธุนาคารัที่หารัไที่ย จำากัิด (มหาช่น)

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2560 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั บริัษััที่ เจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ต้ เรัสำซิึเด้นซ์ึ จำากัิด

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นายสุ้ทธิณัฐ จิตติจร้งลาภั 
ริองกริริมการิผู�จัำดการิ สิ้ายงานปฏ้ิบัต้การิ

ปริะวััต้คณะผู้บร้ิหาริ
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อายุ : 42 ปีี
จำานวนปีที�ด้ำารงตำาแหน่ง : 5 ปีี 11 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่ง 1 มกิรัาคม 2559)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าโที่ สำาขาสำถึาปีัต้ยกิรัรัมศาสำต้รั์ Savannah College of Art 
and Design, USA

- ปีรัิญ่ญ่าต้รั่ สำาขาสำถึาปีัต้ยกิรัรัมศาสำต้รั์ จุฬาลงกิรัณ์์มหาวิที่ยาลัย

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งที�สำาคัญ่ในบริษััทที�่ผู่้านมา :
2557 ถึึง 2559  - ผู้่อำานวยกิารั ส่ำวนงานพัื่ฒนา

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2555 ถึึง 2557  - ผู้่อำานวยกิารั ฝ�ายออกิแบบและพัื่ฒนาสิำนค้า  

บริัษััที่ เอพ่ื่ ไที่ยแลนด์ จำากัิด (มหาช่น)

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2549 ถึึง 2555  - Senior Architect, Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart, and 

Associates Atlanta, GA, USA

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นายวิรากร เตชะมนตรีก้ล 
ริองกริริมการิผู�จัำดการิ สิ้�วันงานพัฒนา

ประวัติคัณะผูู้้บริหาร
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

อายุ : 38 ปีี
จำานวนปีที�ด้ำารงตำาแหน่ง : 5 ปีี 7 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่ง 16 พื่ฤษัภาคม 2559)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าต้รั่ Commerce, University of Melbourne, Australia

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งที�สำาคัญ่ในบริษััทที�่ผู่้านมา : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
ธัุนวาคม 2560 ถึึง ปัีจจุบัน  - กิรัรัมกิารั บรัิษััที่ เจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ต้ เรัสำซึิเด้นซึ์ จำากิัด
2557 ถึึง 2559  - รัองปีรัะธุานกิรัรัมกิารั สำ่วนงานลงทีุ่นและโครังกิารั  

บรัิษััที่ วินเวสำต้์เม้นที่์ จำากิัด
2555 ถึึง 2557  - ผู่้บรัิหารั สำ่วนงานลงทีุ่น บรัิษััที่ แคปีปีิต้อล แอดไวซึอรั่� จำากิัด
2550 ถึึง 2554  - ผู่้บรัิหารั สำ่วนงานวาณ์ิช่ธุนกิิจรั  

บรัิษััที่ หลักิที่รััพื่ย์ แมคควอรั่ (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำากิัด
2549 ถึึง 2550  - นักิวิเครัาะห์ ส่ำวนงานต้ลาดทุี่น บริัษััที่หลักิที่รััพื่ย์ ไที่ยพื่าณิ์ช่ย์ จำากัิด

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นางสุาวิภััทรา กันตะสุิริพิทักษ์์ 
ริองกริริมการิผู�จัำดการิ สิ้ายงานกลยุที่ธ์ัและการิลงทุี่น 
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อายุ : 42 ปีี
จำานวนปีที�ด้ำารงตำาแหน่ง : 2 ปีี 11 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั 1 มกิรัาคม 2562)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีรัิญ่ญ่าโที่ สำาขาบรัิหารัธุุรักิิจ, Texas A&M Commerce
- ปีรัิญ่ญ่าต้รั่ วิที่ยาศาสำต้รั์บัณ์ฑ์ิต้ สำาขาสำถึาปีัต้ยกิรัรัม  
สำถึาบันเที่คโนโลย่พื่รัะจอมเกิล้าเจ้าคุณ์ที่หารัลาดกิรัะบัง

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งที�สำาคัญ่ในบริษััทที�่ผู่้านมา :
2561 ถึึง 2562  - ผู้่อำานวยกิารัอาวุโสำ ส่ำวนงานโครังกิารั
2558 ถึึง 2561  - ผู้่อำานวยกิารั ส่ำวนงานโครังกิารั
การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2550 ถึึง 2558  - ผู้่จัดกิารัโครังกิารัอาวุโสำ บริัษััที่ โจนส์ำ แลง ลาซึาลล์ แอ�ดไวซึอร่ั� จำากัิด
ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นางวิาทิณี จาต้รงคุ้ก้ล 
ริองกริริมการิผู�จัำดการิ สิ้�วันงานโคริงการิ

ประวัติคัณะผูู้้บริหาร
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

อายุ : 41 ปีี
จำานวนปีที�ด้ำารงตำาแหน่ง : 7 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งผู้่บริัหารั 1 พื่ฤษัภาคม 2564)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - Bachelor’s degree in Business Administration  
(International Program), Thammasat University

- Accredited Studies (University Exchange Student Scholarship 
Program), University of Texas, Austin, USA

- Master Degree - Sasin School of Management,  
Chulalongkorn University

- Accredited Studies (Sasin Exchange Program),  
ESSEC Business School, Paris, France

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

 - Executive Development Program (EDP), TLCA Executive 
Development Program 2016

การด้ำารงตำาแหน่งที�สำาคัญ่ในบริษััทที�่ผู่้านมา :
2561 ถึึง 2564  - รัองกิรัรัมกิารัผู่้จัดกิารั ฝ�ายลูกิค้าสำัมพื่ันธุ์

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2554 ถึึง 2561  - Senior Vice President, Sales and Marketing Department

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นางสุาวิมาริสุา ชลทรัพย์ 
ริองกริริมการิผู�จัำดการิ สิ้ายงาน CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT



66

อายุ : 42 ปีี
จำานวนปีที�ด้ำารงตำาแหน่ง : 5 ปีี 3 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งผู้่อำานวยกิารั 16 กัินยายน 2559)
3 เด่อน 
(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่งผู้่ควบคุมดูแลกิารัที่ำาบัญ่ช่่ 8 กัินยายน 2564)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง - ไม่ม่ -
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีริัญ่ญ่าต้ร่ั สำาขากิารับัญ่ช่่ มหาวิที่ยาลัยเช่่ยงใหม่
- ปีริัญ่ญ่าโที่ สำาขากิารับัญ่ช่่ จุฬาลงกิรัณ์์มหาวิที่ยาลัย

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :

- TFRS 9 เคร่ั�องม่อที่างกิารัเงิน (หลักิกิารันำาไปีใช้่ และตั้วอย่าง
ปีรัะกิอบความเข้าใจ)

- เจาะลึกิมาต้รัฐานกิารับัญ่ช่่เก่ิ�ยวกัิบสิำนที่รััพื่ย์
- อบรัมเก่ิ�ยวกัินแนวปีฏิิบัติ้ที่างกิารับัญ่ช่่ เร่ั�อง มาต้รักิารัผ่่อนปีรัน ชั่�วครัาว
สำำาหรัับที่างเล่อกิเพิื่�มเติ้มที่างบัญ่ช่่เพ่ื่�อรัองรัับผ่ลกิรัะที่บจากิสำถึานกิารัณ์์ 
กิารัแพื่ร่ัรัะบาด ของโรัคติ้ดเช่่�อไวรััสำโคโรันา 2019 (COVID-19)

การด้ำารงตำาแหน่งที�สำาคัญ่ในบริษััทที�่ผู่้านมา : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2548 ถึึง 2559  - ต้ำาแหน่งล่าสุำด ผู้่จัดกิารัอาวุโสำฝ�ายต้รัวจสำอบบัญ่ช่่  

บริัษััที่ด่ลอยท์ี่ ทู้ี่ช่ โธุมัที่สุำ ไช่ยยศ สำอบบัญ่ช่่ จำากัิด

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นายกอบชัย ชิดีเช่�อสุก้ลชน 
ผู�อำานวัยการิ สิ้�วันงานบัญช่และการิเง้นข้องบร้ิษััที่
ซึ�งเป็นผู�ควับคุมดูแลการิที่ำาบัญช่

ประวัติคัณะผูู้้บริหาร
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

อายุ : 46 ปีี
จำานวนปีที�ด้ำารงตำาแหน่ง : 15 ปีี 7 เด่อน 

(วันเข้าดำารังต้ำาแหน่ง 1 มิถุึนายน 2549)

การถ่อหุ้นในบริษััท (ณ วันที� 31 ธัุนวาคม 2564) :
ของต้นเอง 466 หุ้น
คู่สำมรัสำ/บุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - ไม่ม่ -

คุณวุฒิิทางการศึกษัา : - ปีริัญ่ญ่าโที่ บริัหารัธุุรักิิจมหาบัณ์ฑิ์ต้ สำาขากิารับัญ่ช่่  
มหาวิที่ยาลัยรัามคำาแหง

- ปีริัญ่ญ่าต้ร่ั บัญ่ช่่บัณ์ฑิ์ต้ มหาวิที่ยาลัยกิรุังเที่พื่

ประวัติการอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�
และทักษัะของการเป็นกรรมการ :
พื่ฤศจิกิายน 2564  - เสำวนาออนไลน์ : โครังกิารัอบรัมความรู้ัด้านกิารับัญ่ช่่นิติ้วิที่ยา 

สำภาวิช่าช่่พื่บัญ่ช่่ในพื่รัะบรัมรัาชู่ปีถัึมภ์
พื่ฤศจิกิายน 2564  - เสำวนาออนไลน์ : Practical Issues สำำาหรัับกิารัสำอบบัญ่ช่่ภายใต้้ภาวะ 

Work from Anywhere ในช่่วง COVID-19 
สำภาวิช่าช่่พื่บัญ่ช่่ในพื่รัะบรัมรัาชู่ปีถัึมภ์

ตุ้ลาคม 2564  - เสำวนาออนไลน์ : กิารัต้รัวจสำอบทุี่จริัต้ในโลกิยุคดิจิทัี่ล 
สำมาคมผู้่ต้รัวจสำอบภายในแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

พื่ฤศจิกิายน 2563  - IIAT ANNUAL CONFERENCE 2020, 
IA’s New Value Proposal During and After the Crisis, 
สำมาคมผู้่ต้รัวจสำอบภายในแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

กัินยายน 2562  - IIAT ANNUAL CONFERENCE 2019, 
Indispensable IA, Insightful, Agile & Innovative,  
สำมาคมผู้่ต้รัวจสำอบภายในแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

การด้ำารงตำาแหน่งที�สำาคัญ่ในบริษััทที�่ผู่้านมา : - ไม่ม่ -

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�เป็นบริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2545 ถึึง 2549  - เจ้าหน้าท่ี่�ต้รัวจสำอบภายใน บริัษััที่ อินเที่อร์ัเน็ต้ปีรัะเที่ศไที่ย จำากัิด (มหาช่น)
2540 ถึึง 2544  - เจ้าหน้าท่ี่�ต้รัวจสำอบภายใน เคร่ัอเจริัญ่โภคภัณ์ฑ์์

การด้ำารงตำาแหน่งในกิจการที�ไม่ใช่บริษััทจด้ทะเบียนอ่�น :
2549 ถึึง 2556  - ผู้่ต้รัวจสำอบภายใน (ดำาเนินกิารัในนาม CGD) และ  

เลขานุกิารัคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ  
บริัษััที่ เอ – โฮสำต์้ จำากัิด (บริัษััที่แกิน)

2544 ถึึง 2545  - พื่นักิงานบัญ่ช่่ บริัษััที่ แอ�บบอต้ ลาบอแรัต้อร่ัสำ จำากัิด

ความสัมพันธ์ุทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้่้บริหาร : - ไม่ม่ -

นางสุาวิอัญชลี  ศัรีวิิวิัฒน์ก้ล 
ผู�จัำดการิอาวุัโสิ้ สิ้ำานักตริวัจำสิ้อบภายใน และ
เลข้านุการิคณะกริริมการิตริวัจำสิ้อบ
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ริายงานการิเปล่�ยนแปลงการิถือหุ้นข้อง
กริริมการิและผู้บร้ิหาริในปี 2564

รายช่�อ ตำาแหน่ง

หุ้นสามัญ่ (สัด้ส่วน (%))

31 ธัุนวาคม 2563 31 ธัุนวาคม 2564
เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มขึ�น/(ลด้ลง) 
ในปี 2564

1. นายวิกิรัม คุ้มไพื่โรัจน์ ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัและกิรัรัมกิารัอิสำรัะ - - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

2. พื่ล.ต้.อ.พัื่ช่รัวาที่ วงษ์ัสุำวรัรัณ์ รัองปีรัะธุานกิรัรัมกิารัและกิรัรัมกิารัอิสำรัะ - - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

3. พื่ล.อ.อ.เพิื่�มเก่ิยรัติ้ ลวณ์ะมาลย์ กิรัรัมกิารัอิสำรัะ
และปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

- - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

4. พื่ล.ต้.อ. ว่รัพื่งษ์ั ช่่�นภักิด่ กิรัรัมกิารัอิสำรัะและกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ - - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

5. นายชู่ เฟ็ง เช่ กิรัรัมกิารัอิสำรัะและกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ - - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

6. นายกิวินธุรั อัต้ถึากิรั กิรัรัมกิารัอิสำรัะ - - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

7. พื่ล.ต้.ที่.อิที่ธิุพื่ล อิที่ธิุสำารัรัณ์ชั่ย กิรัรัมกิารัอิสำรัะ - - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

8. นายเบน เต้ช่ะอุบล กิรัรัมกิารัและปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั 1,897,626,424(22.96%) 1,897,626,424(22.96%) -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

9. นายจิรัศักิดิ� ผ่่องหทัี่ยกุิล กิรัรัมกิารั 268,548,385(3.25%) 268,548,385(3.25%) -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

10. นางสำาวเจแอล อังเคอเจ่�ย กิรัรัมกิารั 20,275,487(0.24%) 15,189,287(0.18%) 5,086,200(0.06%)

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

11. นายยู ซิึง ซ่ึ กิรัรัมกิารั 142,000,000(1.718%) 142,000,000(1.718%) -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

12. นายฉัต้รัชั่ย ช่่อดอกิรัักิ เลขานุกิารับริัษััที่ และรัองกิรัรัมกิารั
ผู้่จัดกิารั สำายงานบัญ่ช่่และกิารัเงิน 

- - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

13. นายสุำที่ธิุณั์ฐ จิต้ติ้จรุังลาภ รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั 
สำายงานปีฏิิบัติ้กิารั

720,000(0.0087%) 720,000(0.0087%) -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

14. นายวรัากิรั เต้ช่ะมนต้ร่ักุิล รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั 
สำายงานพัื่ฒนา

- - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

15. นางสำาวภัที่รัา กัินต้ะสิำริัพิื่ทัี่กิษ์ั รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั 
สำายงานลงทุี่น

- - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

16. นางวาทิี่ณ่์ จาตุ้รังคกุิล รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั 
สำายงานโครังกิารั

- - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

17. นางสำาวมาริัสำา ช่ลที่รััพื่ย์(1) รัองกิรัรัมกิารัผู้่จัดกิารั สำายงาน 
Customer Relations Management

- - -

คู่สำมรัสำและบุต้รัท่ี่�ยังไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ - - -

ข้อมูล ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

หมูายเหตุุ 

(1) นางสำาวมูาริสำา ชีลทรัพย์ ได้รับการแตุ่งตัุ�งให้ดำารงตุำาแหน่ง รองกรรมูการผู้จัดการ สำายงาน Customer Relations Management โดยมู่ผลตัุ�งแตุ่วันท่� 5 พฤษัภาคัมู 2564 เป็นตุ้นไป

รายุงานการเปล่ียุนแปลงการถืือหุ้นข้องกรรมการและผูู้้บริหารในปี 2564
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

นโยบายและภาพริวัมการิปริะกอบธุัริก้จำ 

ความตั้�งใจของเรัาค่อ มอบปีรัะสำบกิารัณ์์ท่ี่�ม่ความหมายมากิกิว่าอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์  ความมุ่งมั�นของเรัาค่อ กิารัให้โครังกิารัของเรัาสำร้ัางมาต้รัฐาน
ใหม่ของความเป็ีนเลิศ

1. ประวัติคัวามเป็นมาข้อง CGD 
บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น) (“บริัษััที่”) ก่ิอตั้�งเม่�อวันท่ี่� 8 มิถุึนายน 2525 และได้เข้าเป็ีนบริัษััที่จดที่ะเบ่ยนใน
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันท่ี่� 25 มิถุึนายน 2550 ต่้อมาบริัษััที่เปีล่�ยนช่่�อเป็ีนบริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น) 
ในเด่อนพื่ฤษัภาคม 2553 หลงัจากินั�นบริัษััที่ได้ย้ายหลกัิที่รััพื่ย์ของบรัษัิัที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยนซ่ึ�อขายในต้ลาดหลกัิที่รััพื่ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปียงั
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย (SET) โดยหุ้นของบริัษััที่เริั�มช่่�อขายต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย (SET) ในวันท่ี่� 30 กัินยายน 2557 
เป็ีนต้้นมา ช่่�อย่อหลักิที่รััพื่ย์ของบริัษััที่ค่อ “CGD” หมวดธุุรักิิจของบริัษััที่ค่อพัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์

2. การเปล่ียุนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคััญในช่วง 3 ปีท่ีผู้่านมา สรุปได�ดังนี�

ปี/เด่้อน เหตุการณ์สำาคัญ่

ปี 2562

เด่อนมกิรัาคม ท่ี่�ปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ ครัั�งท่ี่� 1/2562 เม่�อวันท่ี่� 21 มกิรัาคม 2562 ได้ม่มติ้อนุมัติ้ให้บริัษััที่ลงทุี่นในโครังกิารั
โรังเร่ัยนนานาช่าต้บินท่ี่�ดินขนาด 16 ไรั ่2 งาน 18.6 ต้ารัางวา บรัเิวณ์ถึนนวงแหวนอตุ้สำาหกิรัรัม ต้ำาบลช่่องนนที่ร่ัย ์อำาเภอ
ยานนาวา กิรุังเที่พื่มหานครั โดยม่เงินลงทุี่นจำานวนไม่เกิิน 3,742 ล้านบาที่ (ไม่รัวมมูลค่าท่ี่�ดินซึึ�งเป็ีนกิรัรัมสิำที่ธิุ�ของบริัษััที่) 

เด่อนเมษัายน ท่ี่�ปีรัะชุ่มสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น ปีรัะจำาปีี 2562 เม่�อวันท่ี่� 26 เมษัายน 2562 ได้ม่มติ้สำำาคัญ่ดังน่�
• อนุมัติ้กิารัลดทุี่นจดที่ะเบ่ยนของบริัษััที่ จำานวน 826,359,936 บาที่ จากิเดิมทุี่นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 10,785,353,544 บาที่ 

เป็ีนจำานวน 9,958,993,608 บาที่ โดยกิารัตั้ดหุ้นสำามัญ่จดที่ะเบ่ยนท่ี่�ยังไม่ได้จำาหน่ายออกิจำานวน 826,359,936 หุ้น มูลค่า
ท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 1 บาที่ และอนุมัติ้แก้ิไขเพิื่�มเติ้มหนังส่ำอบริัคณ์ห์สำนธิุ ข้อ 4

• อนุมัติ้กิารัเพิื่�มทุี่นจดที่ะเบ่ยนของบรัษัิัที่ จำานวน 826,000,000 บาที่ จากิเดมิทุี่นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 9,958,993,608 บาที่  
เป็ีนจำานวน 10,784,993,608 บาที่ โดยกิารัออกิหุ้นสำามัญ่เพิื่�มทุี่นจำานวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 
1 บาที่ เพ่ื่�อเสำนอขายต่้อบุคคลในวงจำากัิดต้ามแบบมอบอำานาจทัี่�วไปี (General Mandate) และอนุมัติ้แก้ิไขเพิื่�มเติ้ม
หนังส่ำอบริัคณ์ห์สำนธิุ ข้อ 4

• อนุมัติ้กิารัจัดสำรัรัหุ้นสำามัญ่เพิื่�มทุี่นจำานวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 1 บาที่เพ่ื่�อเสำนอขายต่้อบุคคล 
ในวงจำากัิดต้ามแบบมอบอำานาจทัี่�วไปี (General Mandate) รัวมถึึงอนุมัติ้กิารัมอบอำานาจท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง

• อนุมัติ้กิารัแก้ิไขเพิื่�มเติ้มข้อบังคับของบริัษััที่ข้อ 27 และข้อ 36 ในเร่ั�องกิารัปีรัะชุ่มผ่่านส่ำ�ออิเล็กิที่รัอนิกิส์ำ และกิารัเร่ัยกิ
ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นโดยผู้่ถ่ึอหุ้นของบริัษััที่

เด่อนพื่ฤษัภาคม บริัษััที่เปีล่�ยนแปีลงท่ี่�อยู่ของสำำานักิงานใหญ่่ของบริัษััที่ ม่ผ่ลตั้�งแต่้วันท่ี่� 16 พื่ฤษัภาคม 2562 โดยม่รัายละเอ่ยดดังน่�
เดิม: เลขท่ี่� 898 อาคารัเพื่ลินจิต้ ที่าวเวอร์ั ชั่�นท่ี่� 20 ถึนนเพื่ลินจิต้ แขวงลุมพิื่น่ เขต้ปีทุี่มวัน กิรุังเที่พื่มหานครั 10330
ใหม่: เลขท่ี่� 898 อาคารัเพื่ลินจิต้ ที่าวเวอร์ั ชั่�นท่ี่� 13 และ20 ถึนนเพื่ลินจิต้ แขวงลุมพิื่น่ เขต้ปีทุี่มวัน กิรุังเที่พื่มหานครั 10330

ปี 2563

เด่อนกุิมภาพัื่นธ์ุ ท่ี่�ปีรัะชุ่มสำามัญ่วิสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น ครัั�งท่ี่� 1/2563 เม่�อวันท่ี่� 24 กุิมภาพัื่นธ์ุ 2563 ได้อนุมัติ้ให้บริัษััที่ออกิและสำนอขายหุ้นกู้ิ 
ในวงเงนิเพิื่�มเติ้มจำานวน 2,000,000,000.-(สำองพื่นับาที่ลา้น) บาที่ (เม่�อรัวมกิบัวงเงนิเดิมต้ามมต้ท่ิี่�ปีรัะชุ่มสำามัญ่ ผู้่ถ่ึอหุ้น 
ปีรัะจำาปีี 2560 แล้ว บริัษััที่จะม่วงเงินสำำาหรัับกิารัออกิและเสำนอขายหุ้นกู้ิทัี่�งสิำ�นไม่เกิิน 7,000,000,000 (เจ็ดพัื่นล้าน) บาที่  
หร่ัอในสำกุิลเงินอ่�นในอัต้รัาท่ี่�เท่ี่ยบเท่ี่า ณ์ ขณ์ะใดขณ์ะหนึ�ง (Revolving Basis)
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ปี/เด่้อน เหตุการณ์สำาคัญ่

ปี 2564

เด่อนมกิรัาคม ท่ี่�ปีรัะชุ่มวิสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น ครัั�งท่ี่� 1/2564 เม่�อวันท่ี่� 18 มกิรัาคม 2564 ได้ม่มติ้สำำาคัญ่ดังน่�
• อนุมัติ้กิารัเขา้ที่ำารัายกิารัจำาหน่ายไปีซึึ�งสิำนที่รััพื่ย์ซึึ�งเข้าข่ายรัายกิารัท่ี่�เกิ่�ยวโยงกัิน โดยบรัษัิัที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด 

(“LH”) (ซึึ�งเป็ีนบริัษััที่ย่อยโดยต้รังท่ี่�บริัษััที่ถ่ึอหุ้นในสัำดส่ำวนร้ัอยละ 70 ของหุ้นทัี่�งหมด) ขายหุ้นสำามัญ่ทัี่�งหมดของบริัษััที่
ทัี่�ง 2 บริัษััที่ ดังต่้อไปีน่� ให้กัิบบริัษััที่ ผ่าแดงอินดัสำที่ร่ั จำากัิด (มหาช่น) (“PDI”) ซึึ�งเป็ีนบุคคลท่ี่�เก่ิ�ยวโยงกัินกัิบบริัษััที่
(1) ขายหุ้นสำามัญ่ทัี่�งหมดของบริัษััที่ วอเต้อร์ัฟร้ัอนท์ี่ โฮเต็้ล จำากัิด (“WFH”) (บริัษััที่ท่ี่�จะจดที่ะเบ่ยนจัดตั้�งภายในเด่อนธัุนวาคม 

2563) ท่ี่� LH จะถ่ึออยู่ทัี่�งหมดจำานวน 194,999,998 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 99.99 ของหุ้นทัี่�งหมดของ WFH ในรัาคา
ขายหุ้นละ 10 บาที่ มูลค่ารัวม 1,949,999,980 บาที่ โดยแบ่งเป็ีน

- ณ์ วันท่ี่�เข้าที่ำารัายกิารั ขายหุ้นจำานวน 99,450,000 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 51 ของหุ้นทัี่�งหมดของ WFH  
ในรัาคาขายหุ้นละ 10 บาที่ คิดเป็ีนมูลค่ารัวม 994,500,000 บาที่ 

- LH ให้สิำที่ธิุในกิารัซ่ึ�อหุ้นท่ี่�เหล่อจำานวน 95,549,998 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 49 ของหุ้นทัี่�งหมดของ WFH  
ในรัาคาขายหุ้นละ 10 บาที่ คิดเป็ีนมูลค่ารัวม 955,499,980 บาที่ ภายในรัะยะเวลา 12 เด่อน หลังจากิวันท่ี่�ซ่ึ�อหุ้น
จำานวน 99,450,000 หุ้นแล้วเสำร็ัจ

ทัี่�งน่� หลังจากิ WFH จดที่ะเบ่ยนจัดตั้�งขึ�น และจะเข้าซ่ึ�อและรัับโอนสิำนที่รััพื่ย์ เพ่ื่�อปีรัะกิอบธุุรักิิจโรังแรัมคาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่  
ทัี่�งหมดจากิ LH

(2) ขายหุ้นสำามัญ่ทัี่�งหมดของบริัษััที่ เออร์ัเบิน ร่ัสำอร์ัที่ โฮเต็้ล จำากัิด (“URH”) (บริัษััที่ท่ี่�จะจดที่ะเบ่ยนจัดตั้�งภายในเด่อนธัุนวาคม 
2563 ท่ี่� LH จะถ่ึออยู่ทัี่�งหมดจำานวน 354,999,998 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 99.99 ของหุ้นทัี่�งหมดของ URH ในรัาคา
ขายหุ้นละ 10 บาที่ มูลค่ารัวม 3,549,999,980 บาที่ โดยแบ่งเป็ีน

- ณ์ วันท่ี่�เข้าที่ำารัายกิารั ขายหุ้นจำานวน 181,050,000 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 51 ของหุ้นทัี่�งหมดของ URH  
ในรัาคาขายหุ้นละ 10 บาที่ คิดเป็ีนมูลค่ารัวม 1,810,500,000 บาที่ 

- LH ให้สำิที่ธิุในกิารัซ่ึ�อหุ้นท่ี่�เหล่อจำานวน 173,949,998 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 49 ของหุ้นทัี่�งหมด
ของ URH ในรัาคาขายหุ้นละ 10 บาที่ คิดเป็ีนมูลค่ารัวม 1,739,499,980 บาที่ ภายในรัะยะเวลา 12 เด่อน  
หลังจากิวันท่ี่�ซ่ึ�อหุ้นจำานวน 181,050,000 หุ้นแล้วเสำร็ัจ

ทัี่�งน่�หลังจากิ URH จดที่ะเบ่ยนจัดตั้�งขึ�น และจะเขา้ซ่ึ�อและรัับโอนสำนิที่รััพื่ย์เพ่ื่�อปีรัะกิอบธุุรักิิจโรังแรัมโฟรัซ่์ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ
ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา ทัี่�งหมดจากิ LH
• อนุมัติ้กิารัลดทุี่นจดที่ะเบ่ยนของบริัษััที่ จำานวน 3,305,000,000 บาที่ จากิทุี่นจดที่ะเบ่ยนเดิมจำานวน 13,263,993,608 บาที่ 

เป็ีนทุี่นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 9,958,993,608 บาที่ โดยกิารัตั้ดหุ้นสำามัญ่จดที่ะเบ่ยนท่ี่�ยังไม่ได้ออกิจำาหน่าย จำานวน 
3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไวหุ้้นละ 1.00 บาที่ ซึึ�งเป็ีนหุ้นท่ี่�จัดสำรัรัไวเ้พ่ื่�อออกิเสำนอขายต้ามกิารัเพิื่�มทุี่นแบบมอบ
อำานาจทัี่�วไปี (General Mandate) ต้ามท่ี่�ได้รัับมติ้อนุมัติ้จากิท่ี่�ปีรัะชุ่มสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น ปีรัะจำาปีี 2563 ซึึ�งปีรัะชุ่มเม่�อวันท่ี่�  
28 เมษัายน 2563 (ยกิเว้นหุ้นสำามัญ่ท่ี่�สำำารัองไว้ เพ่ื่�อรัองรัับกิารัใช้่สิำที่ธิุซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ของบริัษััที่ต้ามใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ 
CGD-W4 จำานวน 1,652,865,654 หุ้น และ CGD-ESOP จำานวน 40,000,000 หุ้น)

• อนุมัติ้กิารัลดทุี่นจดที่ะเบ่ยนของบริัษััที่ จำานวน 3,884,007,507.12 บาที่ จากิทุี่นจดที่ะเบ่ยนเดิมจำานวน 
9,958,993,608.00 บาที่ เป็ีนทุี่นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 6,074,986,100.88 บาที่ โดยกิารัลดมลูค่าท่ี่�ต้รัาไว้ของหุ้น (Par Value) 
จากิหุ้นละ 1.00 บาที่ เป็ีนหุ้นละ 0.61 บาที่ ซึึ�งจะส่ำงผ่ลให้ทุี่นช่ำารัะแล้วของบรัษัิัที่ ลดลงจากิเดมิจำานวน 8,266,127,954.00 บาที่  
เป็ีนจำานวน 5,042,338,051.94 บาที่ เพ่ื่�อหักิลบส่ำวนต้ำ�ากิว่ามูลค่าหุ้น จำานวน 1,559,517,810.00 บาที่ และช่ดเช่ย
ขาดทุี่นสำะสำมจำานวน 1,664,272,092.06 บาที่ ต้ามลำาดับ

• อนุมัติ้กิารัออกิและเสำนอขาย CGD-W5 จำานวนไม่เกิิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ิผู้่ถ่ึอหุ้นเดิมต้ามสัำดส่ำวนกิารัถ่ึอ
หุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัต้รัา 5 หุ้นเดิม ต่้อ 1 หน่วยของใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ

• อนุมัติ้กิารัเพิื่�มทุี่นจดที่ะเบ่ยนของบริัษััที่ จำานวน 3,024,517,609.90 บาที่ จากิทุี่นจดที่ะเบ่ยนเดิมจำานวน 
6,074,986,100.88 บาที่ เปี็นทุี่นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 9,099,503,710.78 บาที่ โดยออกิหุ้นสำามัญ่เพิื่�มทุี่นจำานวน
ไม่เกิิน 4,958,225,590 หุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 0.61 บาที่ เพ่ื่�อรัองรัับกิารัใช้่สิำที่ธิุของ CGD-W5 จำานวนไม่เกิิน 
1,653,225,590 หุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 0.61 บาที่ ให้แก่ิผู้่ถ่ึอหุ้นเดิมต้ามสัำดส่ำวนกิารัถ่ึอหุ้น และเพ่ื่�อออกิเสำนอขาย
หุ้นเพิื่�มทุี่นแบบมอบอำานาจทัี่�วไปี (General Mandate) จำานวนไม่เกิิน 3,305,000,000 หุ้น

ทัี่�งน่� บริัษััที่ได้ดำาเนินกิารัจดที่ะเบ่ยนแก้ิไขหนังส่ำอบริัคณ์ห์สำนธิุ ข้อ 4 เร่ั�องทุี่นจดที่ะเบ่ยน เพ่ื่�อให้สำอดคล้องกัิบมติ้ท่ี่�ปีรัะชุ่ม
ดังกิล่าว เก่ิ�ยวกัิบกิารัลดและกิารัเพิื่�มทุี่นจดที่ะเบ่ยนของบริัษััที่ ท่ี่�กิรัมพัื่ฒนาธุุรักิิจกิารัค้า กิรัะที่รัวงพื่าณิ์ช่ย์ เร่ัยบร้ัอยแล้ว

เด่อนม่นาคม บริัษััที่ได้ดำาเนินกิารัจดที่ะเบ่ยนแก้ิไขหนังส่ำอบริัคณ์ห์สำนธิุของบริัษััที่ท่ี่�กิรัมพัื่ฒนาธุุรักิิจกิารัค้า กิรัะที่รัวงพื่าณิ์ช่ย์ ในวันท่ี่� 29 
ม่นาคม 2564 เปีล่�ยนแปีลงกิารัลดที่นุจดที่ะเบ่ยนของบรัษัิัที่ จำานวน 3,884,007,507.12 บาที่ จากิที่นุจดที่ะเบ่ยนเดมิจำานวน 
9,958,993,608.00 บาที่ เป็ีนทุี่นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 6,074,986,100.88 บาที่ โดยกิารัลดมูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้ของหุ้น (Par Value) 
จากิหุ้นละ 1.00 บาที่ เป็ีนหุ้นละ 0.61 บาที่ เร่ัยบร้ัอยแล้ว

นโยุบายุและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

ปี/เด่้อน เหตุการณ์สำาคัญ่

เด่อนเมษัายน ท่ี่�ปีรัะชุ่มสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น ปีรัะจำาปีี 2564 เม่�อวันท่ี่� 28 เมษัายน 2564 ได้ม่มติ้สำำาคัญ่ดังน่�
• อนุมัติ้กิารัลดที่นุจดที่ะเบ่ยนของบรัษัิัที่ จำานวน 2,016,050,000 บาที่ จากิที่นุจดที่ะเบ่ยนเดิมจำานวน 9,099,503,710.78 บาที่  

เป็ีนทุี่นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 7,083,453,710.78 บาที่ โดยกิารัตั้ดหุ้นสำามัญ่จดที่ะเบ่ยนท่ี่�ยังไม่ได้ออกิจำาหน่าย จำานวน 
3,305,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 0.61 บาที่ ซึึ�งเป็ีนหุ้นท่ี่�จัดสำรัรัไว้เพ่ื่�อออกิเสำนอขายต้ามกิารัเพิื่�มทุี่น 
แบบมอบอำานาจทัี่�วไปี (General Mandate) ต้ามท่ี่�ได้รัับมติ้อนุมัติ้จากิท่ี่�ปีรัะชุ่มวิสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น ครัั�งท่ี่� 1/2564  
ซึึ�งปีรัะชุ่มเม่�อวันท่ี่� 18 มกิรัาคม 2564 (ยกิเว้นหุ้นสำามัญ่ท่ี่�สำำารัองไว้ เพ่ื่�อรัองรัับ (1) กิารัใช้่สิำที่ธิุซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ของบริัษััที่
ต้ามใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ CGD-W4 จำานวน 1,652,865,654 หุ้น (2) กิารัใช้่สิำที่ธิุซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ของบริัษััที่ต้ามใบสำำาคัญ่
แสำดงสิำที่ธิุ CGD-W5 จำานวน 1,653,225,590 หุ้น และ (3) CGD-ESOP จำานวน 40,000,000 หุ้น)

• อนุมัติ้กิารัเพิื่�มทุี่นจดที่ะเบ่ยนของบรัษัิัที่ แบบมอบอำานาจทัี่�วไปี (General Mandate) โดยเพิื่�มทุี่นจดที่ะเบ่ยนของบรัษัิัที่ 
จำานวน 503,860,000.00 บาที่ จากิทุี่นจดที่ะเบ่ยนเดิมจำานวน 7,083,453,710.78 บาที่ เป็ีนทุี่นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 
7,587,313,710.78 บาที่ โดยออกิหุ้นสำามัญ่เพิื่�มทุี่นจำานวนไม่เกิิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้หุ้นละ 0.61 บาที่ 
เพ่ื่�อออกิเสำนอขายหุ้นเพิื่�มทุี่นแบบมอบอำานาจทัี่�วไปี (General Mandate) จำานวนไม่เกิิน 826,000,000 หุ้น

ทัี่�งน่� บริัษััที่ได้ดำาเนินกิารัจดที่ะเบ่ยนแก้ิไขหนังส่ำอบริัคณ์ห์สำนธิุ ข้อ 4 เร่ั�องทุี่นจดที่ะเบ่ยน เพ่ื่�อให้สำอดคล้องกัิบมติ้ท่ี่�ปีรัะชุ่ม
ดังกิล่าว เก่ิ�ยวกัิบกิารัลดและกิารัเพิื่�มทุี่นจดที่ะเบ่ยนของบริัษััที่ ท่ี่�กิรัมพัื่ฒนาธุุรักิิจกิารัค้า กิรัะที่รัวงพื่าณิ์ช่ย์ เร่ัยบร้ัอยแล้ว

เด่อนพื่ฤษัภาคม บริัษััที่ได้ที่ำากิารัออกิและเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงสำทิี่ธิุท่ี่�จะซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ของบริัษััที่ ครัั�งท่ี่� 5 (“ใบสำำาคัญ่แสำดงสำทิี่ธิุครัั�งท่ี่� 5” 
หร่ัอ “CGD-W5”) จำานวนไม่เกิิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ิผู้่ถ่ึอหุ้นเดิมต้ามสัำดส่ำวนกิารัถ่ึอหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัต้รัา 
5 หุ้นเดิม ต่้อ 1 หน่วยของใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ รัาคาใช้่สิำที่ธิุ 1.00 บาที่ มูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้ของหุ้น หุ้นละ 0.61 บาที่ ในวันท่ี่� 
23 เมษัายน 2564 โดยใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุครัั�งท่ี่� 5 จะครับกิำาหนดอายุในวันท่ี่� 22 เมษัายน 2566

เด่อนกิรักิฎาคม เม่�อวันท่ี่� 2 กิรักิฎาคม 2564 บริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (LH) (ซึึ�งเป็ีนบริัษััที่ย่อยโดยต้รังท่ี่�บริัษััที่ถ่ึอหุ้นในสัำดส่ำวน
ร้ัอยละ 70 ของหุ้นทัี่�งหมด) ได้เข้าลงทุี่นโดยกิารัซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ในบริัษััที่ วอเต้อร์ัฟร้ัอนท์ี่ โฮเต็้ล จำากัิด (“WFH”) และบริัษััที่ 
เออร์ัเบิน ร่ัสำอร์ัที่ โฮเต็้ล จำากัิด (“URH”) ดังน่�
• เข้าซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ใน WFH จำานวน 99,998 หุ้น ท่ี่�ถ่ึอโดยผู้่ถ่ึอหุ้นรัายอ่�น คิดเป็ีนร้ัอยละ 99.99 ของหุ้นทัี่�งหมดของ WFH
• เข้าซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ใน URH จำานวน 99,998 หุ้น ท่ี่�ถ่ึอโดยผู้่ถ่ึอหุ้นรัายอ่�น คิดเป็ีนร้ัอยละ 99.99 ของหุ้นทัี่�งหมดของ URH

เด่อนกัินยายน 1) เม่�อวันท่ี่� 1 กัินยายน 2564 บริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (“LH”) (ซึึ�งเป็ีนบริัษััที่ย่อยโดยต้รังท่ี่�บริัษััที่ 
ถ่ึอหุ้นในสัำดส่ำวนร้ัอยละ 70 ของหุ้นทัี่�งหมด) ได้เข้าลงทุี่นเพิื่�มเติ้มโดยกิารัเข้าซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่เพิื่�มทุี่นของบริัษััที่  
วอเต้อร์ัฟร้ัอนท์ี่ โฮเต็้ล จำากัิด (“WFH”) และบริัษััที่ เออร์ัเบิน ร่ัสำอร์ัที่ โฮเต็้ล จำากัิด (“URH”) ดังน่�
• เข้าซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ใน WFH จำานวน 194,900,000 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 100 ของหุ้นสำามัญ่เพิื่�มทุี่นทัี่�งหมด

ของ WFH (ต้ามสัำดส่ำวนกิารัถ่ึอหุ้น และหุ้นท่ี่�เหล่อจากิกิารัจัดสำรัรัทัี่�งหมด) ที่ำาให้ LH ถ่ึอหุ้นสำามัญ่ใน WFH 
เป็ีนจำานวนรัวม 194,999,998 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 99.99 ของหุ้นสำามัญ่ทัี่�งหมดของ WFH 

• เข้าซ่ึ�อหุ้นสำามัญ่ใน URH จำานวน 354,900,000 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 100 ของหุ้นสำามัญ่เพิื่�มทุี่นทัี่�งหมด
ของ URH (ต้ามสัำดส่ำวนกิารัถ่ึอหุ้น และหุ้นท่ี่�เหล่อจากิกิารัจัดสำรัรัทัี่�งหมด) ที่ำาให้ LH ถ่ึอหุ้นสำามัญ่ใน URH 
เป็ีนจำานวนรัวม 354,999,998 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 99.99 ของหุ้นสำามัญ่ทัี่�งหมดของ URH

2) WFH ได้เข้าซ่ึ�อและรัับโอนสิำนที่รััพื่ย์ทัี่�งหมดจากิ LH เพ่ื่�อปีรัะกิอบธุุรักิิจโรังแรัมคาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ และ URH  
ได้เข้าซ่ึ�อและรัับโอนสำนิที่รััพื่ย์ทัี่�งหมดจากิ LH เพ่ื่�อปีรัะกิอบธุุรักิิจโรังแรัมโฟรัซ่์ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�าเจา้พื่รัะยา 

3) บริัษััที่ได้แจ้งเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�อยู่ของสำำานักิงานใหญ่่ของบริัษััที่ โดยม่ผ่ลตั้�งแต่้วันท่ี่� 27 กัินยายน 2564 เป็ีนต้้นไปี 
โดยม่รัายละเอ่ยดดังน่�

เดิม: เลขท่ี่� 898 อาคารัเพื่ลินจิต้ ที่าวเวอร์ั ชั่�นท่ี่� 13 และ 20 ถึนนเพื่ลินจิต้ แขวงลุมพิื่น่ เขต้ปีทุี่มวัน กิรุังเที่พื่มหานครั 10330 
ใหม่: เลขท่ี่� 898 อาคารัเพื่ลินจิต้ ที่าวเวอร์ั ชั่�นท่ี่� 20 ถึนนเพื่ลินจิต้ แขวงลุมพิื่น่ เขต้ปีทุี่มวัน กิรุังเที่พื่มหานครั 10330 

เด่อนพื่ฤศจิกิายน เม่�อวันท่ี่� 11 พื่ฤศจิกิายน 2564 บริัษััที่ โดยบริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (LH) (ซึึ�งเป็ีนบริัษััที่ย่อยโดยต้รัง 
ท่ี่�บริัษััที่ถ่ึอหุ้นในสัำดส่ำวนร้ัอยละ 70 ของหุ้นทัี่�งหมด) ได้ดำาเนินกิารัเข้าที่ำารัายกิารัจำาหน่ายไปีซึึ�งสิำนที่รััพื่ย์ สำำาหรัับ 
กิารัขายหุ้นสำามัญ่ของบริัษััที่ วอเต้อร์ัฟร้ัอนท์ี่ โฮเต็้ล จำากัิด (WFH) และบริัษััที่ เออร์ัเบิน ร่ัสำอร์ัที่ โฮเต็้ล จำากัิด (URH) 
คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 51.00 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนช่ำารัะแล้ว เสำร็ัจสิำ�นสำมบูรัณ์์แล้ว

เด่อนธัุนวาคม เม่�อวันท่ี่� 27 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ โดยบริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (LH) (ซึึ�งเป็ีนบริัษััที่ย่อยโดยต้รังท่ี่�บริัษััที่ถ่ึอหุ้น 
ในสัำดส่ำวนร้ัอยละ 70 ของหุ้นทัี่�งหมด) ได้ดำาเนินกิารัเข้าที่ำารัายกิารัจำาหน่ายไปีซึึ�งสิำนที่รััพื่ย์ สำำาหรัับกิารัขายหุ้นสำามัญ่ของ
บริัษััที่ วอเต้อร์ัฟร้ัอนท์ี่ โฮเต็้ล จำากัิด (WFH) และบริัษััที่ เออร์ัเบิน ร่ัสำอร์ัที่ โฮเต็้ล จำากัิด (URH) เพิื่�มเติ้ม คิดเป็ีนสัำดส่ำวน
ร้ัอยละ 25.00 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนช่ำารัะแล้ว เสำร็ัจสิำ�นสำมบูรัณ์์แล้ว เป็ีนผ่ลให้บริัษััที่ได้ดำาเนินกิารัเข้าที่ำารัายกิารัจำาหน่ายไปี
ซึึ�งสิำนที่รััพื่ย์ สำำาหรัับกิารัขายหุ้นสำามัญ่ของ WFH และ URH คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 76.00 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนช่ำารัะแล้ว
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นโยุบายุและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความตั้�งใจของเรัา ค่อ มอบปีรัะสำบกิารัณ์์ท่ี่�ม่ความหมายมากิกิว่าอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ ความมุ่งมั�นของเรัาค่อกิารัให้โครังกิารัของเรัาสำร้ัางมาต้รัฐานใหม่ 
ของความเป็ีนเลิศ

ประวัติคัวามเป็นมาข้อง CGD 
บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น)(“บริัษััที่”) ก่ิอตั้�ง เม่�อวันท่ี่� 8 มิถุึนายน 2525 และได้เข้าเป็ีนบริัษััที่จดที่ะเบ่ยนใน
ต้ลาดหลกัิที่รััพื่ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวนัท่ี่� 25 มิถุึนายน 2550 ต่้อมา บรัษัิัที่เปีล่�ยนช่่�อเป็ีนบริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนที่ ์จำากัิด (มหาช่น)  
ในเด่อนพื่ฤษัภาคม 2553 หลังจากินั�นบริัษััที่ได้ย้ายหลักิที่รััพื่ย์ของบริัษััที่ท่ี่�จดที่ะเบ่ยนซ่ึ�อขายในต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปียัง
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย (SET) โดยหุ้นของบริัษััที่เริั�มช่่�อขาย

ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย (SET) ในวันท่ี่� 30 กัินยายน 2557 เป็ีนต้้นมา ช่่�อย่อหลักิที่รััพื่ย์ของบริัษััที่

ลักษัณะการประกอบธุรกิจ
บริัษััที่มุ่งท่ี่�จะเป็ีนบริัษััที่พัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ชั่�นนำาในต้ลาด และผ่ลิต้สิำนค้า “ท่ี่�ด่ท่ี่�สุำดในกิลุ่ม” กิลยุที่ธ์ุที่างธุุรักิิจในกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่
และบริัษััที่ย่อย สำามารัถึแบ่งได้เป็ีน 2 ส่ำวนได้แก่ิ ธุุรักิิจกิารัพัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์และธุุรักิิจกิารัลงทุี่นในอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์

ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ุ
บริัษััที่พัื่ฒนาโครังกิารัด้วยความสำามารัถึในกิารัที่ำากิำาไรัท่ี่�เหน่อกิว่าและ “ด่ท่ี่�สุำดในกิลุ่ม” โครังกิารัท่ี่�ถูึกิพัื่ฒนาม่ดังน่�

1. โครงการเจ�าพระย์าเอสเตท

เป็ีนโครังกิารัขนาด 35 ไร่ั 2 งาน 68 ต้ารัางวา (14.2 เอเคอร์ั)  ม่ลักิษัณ์ะเป็ีนโครังกิารัพัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์แบบผ่สำมผ่สำาน ตั้�งอยู่ท่ี่�ถึนน
เจริัญ่กิรุัง 64 เขต้ยานนาวา กิรุังเที่พื่มหานครั ซึึ�งเป็ีนท่ี่�ดินริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยาท่ี่�เดินที่างเข้าถึึงได้โดยสำะดวกิและม่ความยาวของท่ี่�ดินติ้ดแม่นำ�า
ถึึง 350 เมต้รั ท่ี่�ดินของโครังกิารั บริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (บริัษััที่ย่อยท่ี่�บริัษััที่ถ่ึอหุ้นโดยต้รังร้ัอยละ 70) ซึึ�งเป็ีนผู้่พัื่ฒนาโครังกิารั 
เป็ีนผู้่ถ่ึอสิำที่ธิุกิารัเช่่ารัะยะยาวจากิสำำานักิงานที่รััพื่ย์สิำนส่ำวนพื่รัะมหากิษััต้ริัย์ ซึึ�งปัีจจุบันได้ที่ำากิารัจดที่ะเบ่ยนสิำที่ธิุกิารัเช่่าต่้อกิรัมท่ี่�ดินเร่ัยบร้ัอยแล้ว  
โครังกิารัปีรัะกิอบด้วย

 1. โฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ กิรุังเที่พื่ ณ์ แม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา (สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย)
 2. โรังแรัมคาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ (สิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง)
 3. โรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา (สิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง)

กิารัก่ิอสำร้ัางเริั�มเม่�อปีี 2557 และกิารัก่ิอสำร้ัางแล้วเสำร็ัจปีี 2565

2. โครงการพระราม 3

ท่ี่�ดินขนาด 22 ไร่ั 3 งาน 93.6 ต้ารัางวา (9.1 เอเคอรั)์ เป็ีนโครังกิารัพัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์แบบผ่สำมผ่สำาน ตั้�งอยู่บนถึนนวงแหวนอตุ้สำาหกิรัรัม 
พื่รัะรัาม 3 กิรุังเที่พื่ ที่ำาเลท่ี่�ตั้�งสำามารัถึเข้าถึึงที่างด่วนและเคร่ัอข่ายขนส่ำงมวลช่นได้โดยง่าย ซึึ�งที่ำาให้กิารัเดินที่างสำะดวกิสำบายและเข้าถึึงศูนย์กิลาง
ที่างธุุรักิิจของกิรุังเที่พื่ได้ภายใน 15 นาท่ี่ โครังกิารัปีรัะกิอบไปีด้วย 

 1. อาคารัท่ี่�อยู่อาศัย (สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย)
 2. โรังเร่ัยนนานาช่าติ้ชั่�นนำา (สิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง)

กิารัก่ิอสำร้ัางเริั�มเม่�อปีี 2563 ทัี่�งน่� ส่ำบเน่�องจากิสำถึานกิารัณ์์กิารัแพื่ร่ัรัะบาดของโรัคติ้ดเช่่�อไวรััสำโคโรันา 2019 (COVID-19) ท่ี่�แพื่ร่ัรัะบาดอย่าง
ต่้อเน่�องในปีรัะเที่ศไที่ย และมาต้รักิารัต่้างๆ ท่ี่�ออกิมา ส่ำงผ่ลให้บริัษััที่ช่ะลอกิารัก่ิอสำร้ัางโครังกิารัดังกิล่าวในช่่วงท่ี่�ผ่่านมา โดยบริัษััที่ม่แผ่นกิลับ
มาดำาเนินก่ิอสำร้ัางโครังกิารัต่้อในปีี 2565 และคาดว่ากิารัก่ิอสำร้ัางจะแล้วเสำร็ัจปีี 2567

ลักษัณะการประกอบธุรกิจ

ลักษัณะการิปริะกอบธุัริก้จำ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

3. โครงการฉะเชิงเทรา

ท่ี่�ดินขนาด 79 ไร่ั 3 งาน 63 ต้ารัางวา (31.2 เอเคอร์ั) ตั้�งอยู่ในจังหวัดฉะเชิ่งเที่รัา สำอดคล้องกัิบเศรัษัฐกิิจเกิิดใหม่ (Emerging economy) 
ในภูมิภาคต้ามแผ่นพัื่ฒนาเศรัษัฐกิิจของโครังกิารัพัื่ฒนารัะเบ่ยงเศรัษัฐกิิจพิื่เศษัภาคต้ะวันออกิ (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึึ�งจะเป็ีน
ศูนย์กิลางด้านสิำนค้าอุต้สำาหกิรัรัมและอตุ้สำาหกิรัรัมสำง่ออกิของปีรัะเที่ศไที่ย โครังกิารัไดถู้ึกิออกิแบบมาให้ต้รังกัิบกิารัปีรัะกิาศของที่างกิารัเกิ่�ยวกัิบ 
โครังกิารัรัถึไฟความเร็ัวสูำงสำายกิรุังเที่พื่ถึึงรัะยอง และกิารัเพิื่�มขึ�นของนักิท่ี่องเท่ี่�ยวช่าวไที่ยและช่าวต่้างช่าติ้ในภูมิภาคน่� 

ทัี่�งน่� ภายใต้้สำถึานกิารัณ์์เศรัษัฐกิิจของปีรัะเที่ศไที่ยในปัีจจุบัน บริัษััที่ได้ม่นโยบายกิารัเปีล่�ยนแปีลงวัต้ถุึปีรัะสำงค์ของแผ่นธุุรักิิจสำำาหรัับท่ี่�ดินของ
โครังกิารัฉะเชิ่งเที่รัา จากิแผ่นธุุรักิิจพัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์แบบผ่สำมผ่สำาน (Mixed-use Development) เป็ีนกิารัถ่ึอครัองเพ่ื่�อหาปีรัะโยช่น์จากิ
กิารัเพิื่�มขึ�นของมูลค่าของสิำนที่รััพื่ย์ (กิารัขาย)

4. โครงการอิล่เม�นท์ ศร่นครินทร์

โครังกิารัขนาด 13 ไรั ่89 ต้ารัางวา (5.23 เอเคอรั)์ซึึ�งเป็ีนคอนโดมเิน่�ยมสูำงแปีดชั่�น ม่ทัี่�งหมด 7 อาคารั ห้องชุ่ด 1 - 2 ห้องนอน จำานวน 1,059 ห้อง  
พ่ื่�นท่ี่�ขายทัี่�งหมด 45,000 ต้ารัางเมต้รั โครังกิารัตั้�งอยู่บนถึนนศร่ันคริันที่ร์ัและอยู่ต้รังข้ามห้างสำรัรัพื่สิำนค้าซ่ึคอนสำแควร์ั โครังกิารัม่สิำ�งอำานวย
ความสำะดวกิอย่างมากิมายอาทิี่เช่่นสำรัะว่ายนำ�าขนาดใหญ่่ ห้องออกิกิำาลังกิาย สำวนขนาดใหญ่่และร้ัานค้า 

กิารัก่ิอสำร้ัางโครังกิารัได้เสำร็ัจสิำ�นลงแล้ว และได้ขายหมดและปิีดโครังกิารัแล้วในปีี 2561

ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ุ
มุ่งกิารัลงทุี่นไปีท่ี่�โอกิาสำที่างธุุรักิิจนอกิต้ลาดซึึ�งเข้าถึึงได้ยากิและม่ศักิยภาพื่ในกิารัสำร้ัางมูลค่าเพิื่�ม

1. โครงการ OVINGDEAN

โครังกิารัเป็ีนอาคารัและสิำ�งปีลูกิสำร้ัาง ขนาด 881,654 ต้ารัางฟุต้ เพ่ื่�อปีรัะกิอบธุุรักิิจด้านกิารัศึกิษัา บริัษััที่ท่ี่�เข้าลงทุี่น ค่อ บริัษััที่ ซ่ึจ่ยูเค 1 จำากัิด  
ซึึ�งเป็ีนบริัษััที่ย่อยของบริัษััที่ เม่�อวันท่ี่� 1 กิรักิฎาคม 2559 ซ่ึจ่ยูเค 1 ได้เข้าลงทุี่นใน Ovingdean Hall ตั้�งอยู่ท่ี่�เม่องไบรัตั้น ปีรัะเที่ศสำหรัาช่อาณ์าจักิรั  
ปีรัะกิอบด้วย ท่ี่�ดิน อาคารัและสิำ�งปีลูกิสำร้ัาง 

ทัี่�งน่� บริัษััที่อยู่ในรัะหว่างกิารัเจรัจากัิบแบรันด์กิารัศึกิษัาชั่�นนำารัายใหม่ของสำหรัาช่อาณ์าจักิรั เพ่ื่�อเข้ามาเช่่าและบริัหารัจัดกิารัโรังเร่ัยนโอวิงค์ด่น ฮอลล์  
โดยโรังเร่ัยนม่แผ่นท่ี่�จะเปิีดภาคกิารัศึกิษัาอ่กิครัั�งในไต้รัมาสำท่ี่� 3 ของปีี 2565

2. โครงการ ANCHORAGE POINT

บริัษััที่ ได้ลงทุี่นใน อาคารัศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตั้�งอยู่ท่ี่�เม่องลอนดอน ปีรัะเที่ศสำหรัาช่อาณ์าจักิรั ผ่่านกิารัจัดตั้�งบริัษััที่ เอพ่ื่ยูเค จำากัิด  
ซึึ�งอาคารัศูนย์ข้อมูลดังกิล่าวม่สัำญ่ญ่าเช่่ารัะยะยาว โดยม่อัต้รัากิารัเช่่า 100% และเม่�อวันท่ี่� 21 สิำงหาคม 2558 บริัษััที่ม่มติ้ท่ี่�ปีรัะชุ่มวิสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น 
ครัั�งท่ี่� 1/2558 ให้จำาหน่ายเงินลงทุี่นทัี่�งหมดในบริัษััที่ เอพ่ื่ยูเค จำากัิด ให้แก่ิกิองที่รััสำต์้เพ่ื่�อกิารัลงทุี่นในอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ เอ็มเอฟซ่ึ อินดัสำเต้ร่ัยล 

ซึึ�งเป็ีนกิองที่รััสำต์้เพ่ื่�อกิารัลงุที่นในอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์กิองแรักิของปีรัะเที่ศไที่ยท่ี่�ม่สิำนที่รััพื่ย์อยู่ในต่้างปีรัะเที่ศ ซึึ�งแล้วเสำร็ัจเม่�อวันท่ี่� 15 ธัุนวาคม 2558  
และกิองที่รััสำต์้ได้ม่กิารัซ่ึ�อขายในต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยเป็ีนวันแรักิเม่�อวันท่ี่� 23 ธัุนวาคม 2558

สินทรัพย์ุ
บริัษััที่และบรัิษััที่ย่อยมุ่งเน้นกิารัปีรัะกิอบธุุรักิิจอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ และม่กิลยุที่ธ์ุกิารัลงทุี่นในสิำนที่รััพื่ย์สำองปีรัะเภที่ซึึ�งที่างกิลุ่มได้ปีรัะกิอบธุุรักิิจ
อสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ด้วยพื่อร์ัต้โฟลิโอท่ี่�สำมดุลรัะหว่างสิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขายและสิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง

สินทรัพย์์ท่่สร�างการรับีร้�ราย์ได�อย่์างต่อเน่่อง

สิำนที่รััพื่ย์ปีรัะเภที่น่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�องเพ่ื่�อมุ่งสำร้ัางความได้เปีร่ัยบที่างกิารัแข่งขัน 

1) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ
 รัายละเอ่ยดโครังกิารั

บริษััท บริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด

ประเภทสินทรัพย์ สิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง

พ่�นที� 10 ไร่ั 2 งาน 80 ต้ารัางวา (4.2 เอเคอร์ั)

ประเภท โรังแรัมรัะดับซุึปีเปีอร์ัลักิชั่วร่ั�
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ที�ตั�ง ถึนนเจริัญ่กิรุัง 64  แขวงยานนาวา เขต้สำาที่รั กิรุังเที่พื่มหานครั

จุด้เด่้นโครงการ • โรังแรัมรัะดับซุึปีเปีอร์ัลักิชั่วร่ั�ท่ี่�ม่แต่้ห้องสำว่ที่ทัี่�งหมดและทุี่กิห้องสำามารัถึมองเห็นทิี่วทัี่ศน์ของ
แม่นำ�าเจ้าพื่รัะยาได้เป็ีนอย่างด่

• เป็ีนโรังแรัมแห่งแรักิในกิรุังเที่พื่ฯ ท่ี่�ม่วิลล่าติ้ดริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา
• โครังกิารัม่สำถึาปัีต้ยกิรัรัมท่ี่�โดดเด่น ทัี่นสำมัย และสำวยงาม รัวมทัี่�งเน้นกิารัต้กิแต่้งภายในท่ี่�

หรูัหรัา และให้ความเป็ีนส่ำวนตั้วแก่ิผู้่เข้าพัื่กิอย่างสูำงสุำด

กลุ่มล่กค้าเป้าหมาย นักิธุุรักิิจและนักิท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งช่าวไที่ยและช่าวต่้างช่าติ้

การให้บริการด้้านห้องพัก ม่ห้องพัื่กิจำานวน 101 ห้องสำว่ที่

การให้บริการอาหารและเคร่�องด่้�ม • ห้องอาหารั Phra Nakhon จำานวน 132 ท่ี่�นั�ง
• ห้องอาหารั Côte by Mauro Colagreco จำานวน 74 ท่ี่�นั�ง
• ห้องอาหารั Stella จำานวน 60 ท่ี่�นั�ง
• ห้องอาหารั Tea Lounge จำานวน 44 ท่ี่�นั�ง

การให้บริการอ่�นๆ โรังแรัมให้บริักิารัสำปีา ห้องจัดเล่�ยงและห้องจัดสัำมมนาแก่ิลูกิค้าท่ี่�มาพัื่กิและลูกิค้าทัี่�วไปี

วันที�เปิด้ให้บริการอย่างเป็นทางการ 1 ตุ้ลาคม 2563

2) โรงแรมโฟร์ซีีซัี�นส์ กรุงเทพฯ  ริมแม่นำ�าเจ้าพระยา
 รัายละเอ่ยดโครังกิารั

บริษััท บริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด 

ประเภทสินทรัพย์ สิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง

พ่�นที� 22 ไร่ั (9 เอเคอร์ั)

ประเภท โรังแรัมสำไต้ล์ร่ัสำอร์ัที่ใจกิลางเม่อง

ที�ตั�ง ถึนนเจริัญ่กิรุัง 64 แขวงยานนาวา เขต้สำาที่รั กิรุังเที่พื่มหานครั

จำานวนห้องพัก 299 ห้อง

จุด้เด่้นโครงการ • กิารัออกิแบบและต้กิแต้่งสำไต้ล์เออร์ัเบิร์ันร่ัสำอร์ัที่ซึึ�งม่สำวนท่ี่�ออกิแบบให้ม่ลักิษัณ์ะต่้างกัิน
หลายรูัปีแบบ

• โรังแรัมม่พ่ื่�นท่ี่�ปีรัะมาณ์ 22 ไร่ั (9 เอเคอร์ั) และม่หน้ากิว้างติ้ดริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยาถึึง 200 เมต้รั
• โครังกิารัม่สำถึาปัีต้ยกิรัรัมท่ี่�โดดเด่น ทัี่นสำมัย และสำวยงาม รัวมทัี่�งเน้นกิารัต้กิแต่้งภายในท่ี่�

หรูัหรัา และใช้่วัสำดุ
• ท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่สูำง กิารัจัดวางท่ี่�เป็ีนเอกิลักิษัณ์์ ม่กิารัใช้่งานพ่ื่�นท่ี่�อย่างม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่
• ห้องแกิรันด์ บอลรูัมท่ี่�ม่พ่ื่�นท่ี่�ปีรัะมาณ์ 1,400 ต้ารัางเมต้รั ซึึ�งจะเป็ีนห้องจัดเล่�ยงริัมนำ�าขนาด

ใหญ่่ท่ี่�สุำดในกิรุังเที่พื่ฯ

กลุ่มล่กค้าเป้าหมาย นักิธุุรักิิจและนักิท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งช่าวไที่ยและช่าวต่้างช่าติ้

การให้บริการด้้านห้องพัก ม่ห้องพัื่กิจำานวน 299 ห้อง

การให้บริการอาหารและเคร่�องด่้�ม • ห้องอาหารั Yu Ting Yuan จำานวน 88 ท่ี่�นั�ง
• ห้องอาหารั RIVA del Fiume จำานวน 217 ท่ี่�นั�ง
• ห้องอาหารั Brasserie Palmier จำานวน 143 ท่ี่�นั�ง
• ห้องอาหารั BKK Social Club จำานวน 132 ท่ี่�นั�ง
• ห้องอาหารั Lounge จำานวน 102 ท่ี่�นั�ง
• ห้องอาหารั Café Madeleine จำานวน 37 ท่ี่�นั�ง

ลักษัณะการประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

การให้บริการอ่�นๆ โรังแรัมให้บริักิารัสำปีา ห้องจัดเล่�ยงและห้องจัดสัำมมนาแก่ิลูกิค้าท่ี่�มาพัื่กิและลูกิค้าทัี่�วไปี

วันที�เปิด้ให้บริการอย่างเป็นทางการ 12 ธัุนวาคม 2563

3) โรงเรียนนานาชาติ ที�พระรามสาม
 รัายละเอ่ยดโครังกิารั

บริษััท บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น) 

ประเภทสินทรัพย์ สิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง

พ่�นที� 16 ไร่ั 2 งาน 18.6 ต้ารัางวา

ประเภท โรังเร่ัยนนานาช่าติ้ชั่�นนำา

ที�ตั�ง ถึนนพื่รัะรัามสำาม วงแหวนอุสำาหกิรัรัม เขต้ช่่องนนที่ร่ั กิรุังเที่พื่มหานครั

จำานวนนักเรียนส่งสุด้ 1,750 คน

การก่อสร้าง คาดว่าจะเริั�มดำาเนินกิารัก่ิอสำร้ัางในปีี 2565

สินทรัพย์ุเพื่อข้ายุ
บริัษััที่วางต้ำาแหนง่ “สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย” ด้วยเอกิลกัิษัณ์์โครังกิารั “ด่ท่ี่�สุำดในกิลุ่ม (Best in Class)” และ “ความสำามารัถึในกิารัสำรัา้งผ่ลกิำาไรัท่ี่�เหน่อกิวา่”  
และสิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขายที่ำาให้กิารัพัื่ฒนาโครังกิารัไม่เพ่ื่ยงแค่สำร้ัางรัายได้ท่ี่�สูำงกิว่าแต่้ที่ำาให้บริัษััที่เป็ีนบริัษััที่อสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ท่ี่�ม่ลักิษัณ์ะเฉพื่าะ

1.  โฟร์ซีีซัี�นส์ ไพรเวท เรสซิีเด้้นซ์ี กรุงเทพ ณ แม่นำ�าเจ้าพระยา
 รัายละเอ่ยดโครังกิารั

บริษััท บริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด

ประเภทสินทรัพย์ สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย

ประเภท ท่ี่�อยู่อาศัย

ที�ตั�ง ถึนนเจริัญ่กิรุัง 64 แขวงยานนาวา เขต้สำาที่รั กิรุังเที่พื่มหานครั

รายละเอียด้โครงการ อาคารัชุ่ดพัื่กิอาศัยสูำง 73 ชั่�น จำานวน 366 ยูนิต้ โดยคาดว่าจะแบ่งเป็ีน
i. ห้องพัื่กิแบบ 1 ห้องนอน จำานวน 38 ยูนิต้ 
ii. ห้องพัื่กิแบบ 2 ห้องนอน จำานวน 235 ยูนิต้ 
iii. ห้องพัื่กิแบบ 3 ห้องนอน จำานวน 55 ยูนิต้ 
ส่ำวนท่ี่�เหล่อเป็ีน ห้องพัื่กิแบบ 4-5 ห้องนอน และเพ้ื่นท์ี่เฮาส์ำ รัวมจำานวน 38 ยูนิต้ 

จุด้เด่้นโครงการ • โครังกิารัรัะดับซุึปีเปีอร์ัลักิซ์ึชั่วร่ั�ท่ี่�ม่ความหรูัหรัาในกิารัอยู่อาศัยและม่มาต้รัฐานในรัะดับ
นานาช่าติ้ 

• ตั้�งอยู่ในที่ำาเลท่ี่�ม่ศักิยภาพื่บนถึนนเจริัญ่กิรุังและเป็ีนท่ี่�ดินติ้ดแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา ซึึ�งเป็ีนท่ี่�ดิน
ติ้ดริัมแม่นำ�าขนาดใหญ่่ท่ี่�ไม่สำามารัถึหาท่ี่�ดินในขนาดและที่ำาเลใกิล้เค่ยงกิันได้ อ่กิทัี่�งยังใกิล้
กัิบสำถึาน่รัถึไฟฟ้าขนส่ำงมวลช่นกิรุังเที่พื่ สำถึาน่สำะพื่านต้ากิสิำน เพ่ื่ยง 800 เมต้รัและอยู่ห่าง
จากิจุดขึ�นลงที่างด่วนเพ่ื่ยง 2 กิิโลเมต้รั 

• โครังกิารัม่สำถึาปัีต้ยกิรัรัมท่ี่�โดดเด่น ทัี่นสำมัย และสำวยงาม รัวมทัี่�งเน้นกิารัต้กิแต่้งภายในท่ี่�หรัหูรัา 
และใช้่วัสำดุท่ี่�ม่คุณ์ภาพื่สูำง กิารัจัดวางท่ี่�เป็ีนเอกิลักิษัณ์์ ม่กิารัใช้่งานพ่ื่�นท่ี่�อย่างม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่

• ผู้่อยู่อาศัยสำามารัถึรัับบริักิารัและสิำ�งอำานวยความสำะดวกิจากิโรังแรัมของโครังกิารัท่ี่�อยู่ใกิล้เค่ยงได้
• ม่กิารับริัหารังานโดยนักิบริัหารังานม่ออาช่่พื่ ซึึ�งเป็ีนเคร่ัอโรังแรัมท่ี่�ม่ช่่�อเส่ำยงรัะดับโลกิ
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พ่�นที�ขาย ปีรัะมาณ์ 64,000 ต้ารัางเมต้รั

ราคาขายเฉลี�ย ปีรัะมาณ์ 330,000 บาที่ต่้อต้ารัางเมต้รั

ม่ลค่าโครงการ ปีรัะมาณ์ 21,000 ล้านบาที่ 

กลุ่มล่กค้าเป้าหมาย ลูกิค้าช่าวไที่ยและช่าวต่้างช่าติ้

การก่อสร้าง กิารัก่ิอสำร้ัางแล้วเสำร็ัจ และที่ยอยรัับรู้ัรัายได้จากิกิารัโอนกิรัรัมสิำที่ธิุ�ห้องชุ่ดอย่างต่้อเน่�อง ตั้�งแต่้
ช่่วงไต้รัมาสำท่ี่� 4 ปีี 2562 เป็ีนต้้นมา

2.  โครงการที�อย่่อาศัยแนวส่งที�พระราม 3
 รัายละเอ่ยดโครังกิารั

บริษััท บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น)

ประเภทสินทรัพย์ สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย

ประเภท ท่ี่�อยู่อาศัย

ที�ตั�ง ถึนนพื่รัะรัามสำาม-วงแหวนอุสำาหกิรัรัม เขต้ช่่องนนที่ร่ั กิรุังเที่พื่มหานครั

รายละเอียด้โครงการ อาคารัท่ี่�อยู่อาศัย (รัายละเอ่ยดอ่�นๆ อยู่รัะหว่างกิารัพัื่ฒนา)

การก่อสร้าง คาดว่าจะเริั�มดำาเนินกิารัก่ิอสำร้ัางในปีี 2565

3.  โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์

 รัายละเอ่ยดโครังกิารั 

บริษััท บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น)

ประเภทสินทรัพย์ สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย

ประเภท ท่ี่�อยู่อาศัย

ที�ตั�ง ซึอยสุำภาพื่งษ์ั 1 แยกิ 6 (ศร่ันคริันที่ร์ั 40) แขวงหนองบอน เขต้ปีรัะเวศ กิรุังเที่พื่มหานครั  

พ่�นที� 13 ไร่ั 89 ต้ารัางวา (5.23 เอเคอร์ั)

พ่�นที�ขาย 45,000 ต้ารัางเมต้รั

รายละเอียด้โครงการ อาคารัชุ่ดพัื่กิอาศัยสูำง 8 ชั่�น จำานวน 7 อาคารั ซึึ�งม่ลักิษัณ์ะเป็ีนห้องชุ่ดเพ่ื่�อพัื่กิอาศัยแบบ 1-2 ห้องนอน 
และเพ่ื่�อกิารัพื่าณิ์ช่ย์ รัวม 1,059 ยูนิต้ 

จุด้เด่้นโครงการ โครังกิารัตั้�งอยู่บนถึนนศร่ันคริันที่ร์ัในซึอยสุำภาพื่งษ์ั 1 แยกิ 6 อยู่ต้รังข้ามกัิบห้างสำรัรัพื่สิำนค้า
ซ่ึคอนสำแควร์ั สิำ�งอำานวยความสำะดวกิปีรัะกิอบด้วยสำรัะว่ายนำ�าขนาดใหญ่่ ห้องออกิกิำาลังกิาย 
สำวนพัื่กิผ่่อนขนาดใหญ่่ ร้ัานค้า และอ่�นๆ

กลุ่มล่กค้าเป้าหมาย กิลุ่มครัอบครััวท่ี่�ม่รัายได้รัะดับล่างถึึงปีานกิลาง รัายรัับรัวมต่้อเด่อน 35,000 บาที่ ขึ�นไปี 

ราคาขายเฉลี�ย ปีรัะมาณ์ 60,000 บาที่ต่้อต้ารัางเมต้รั

ม่ลค่าโครงการ ปีรัะมาณ์ 2,700 ล้านบาที่

ระยะเวลาด้ำาเนินการ กิารัก่ิอสำร้ัางโครังกิารัได้เสำร็ัจสิำ�นลงแล้ว และได้ขายหมดและปิีดโครังกิารัแล้วในปีี 2561

ลักษัณะการประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

4.  โครงการ Ovingdean
 รัายละเอ่ยดโครังกิารั

บริษััท บริัษััที่ ซ่ึจ่ยูเค 1 จำากัิด

ประเภทสินทรัพย์ สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย

ประเภท ท่ี่�ดิน อาคารั และสิำ�งปีลูกิสำร้ัาง

ที�ตั�งทรัพย์สิน เม่องไบรัตั้น ปีรัะเที่ศสำหรัาช่อาณ์าจักิรั

พ่�นที�ให้เช่า 881,654 ต้ารัางฟุต้

รายละเอียด้โครงการ ท่ี่�ดิน อาคารั และสิำ�งปีลูกิสำร้ัางให้เช่่า เพ่ื่�อปีรัะกิอบธุุรักิิจด้านกิารัศึกิษัา 

ปัีจจุบัน บริัษััที่อยู่ในรัะหว่างกิารัเจรัจากัิบแบรันด์กิารัศึกิษัาชั่�นนำารัายใหม่ของสำหรัาช่อาณ์าจักิรั 
เพ่ื่�อเข้ามาเช่่าและบริัหารัจัดกิารัโรังเร่ัยนโอวิงค์ด่น ฮอลล์ โดยโรังเร่ัยนม่แผ่นท่ี่�จะเปิีดภาคกิารั
ศึกิษัาอ่กิครัั�งในไต้รัมาสำท่ี่� 3 ของปีี 2565

5.  โครงการ Anchorage Point
 รัายละเอ่ยดโครังกิารั

บริษััท บริัษััที่ เอพ่ื่ยูเค จำากัิด

ประเภทสินทรัพย์ สิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย

ประเภท อาคารัศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ที�ตั�งทรัพย์สิน เม่องลอนดอน ปีรัะเที่ศสำหรัาช่อาณ์าจักิรั

สถานะ สัำญ่ญ่าเช่่ารัะยะยาวสิำ�นสุำดสัำญ่ญ่าในปีี 2576 โดยม่อัต้รัากิารัเช่่า 100% และเม่�อวันท่ี่� 21 สิำงหาคม 2558 
บริัษััที่ม่มติ้ท่ี่�ปีรัะชุ่มวิสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้นครัั�งท่ี่� 1/2558 ให้จำาหน่ายเงินลงทุี่นทัี่�งหมดในบริัษััที่ เอพ่ื่ยูเค 
จำากัิด ให้แก่ิกิองที่รััสำต์้เพ่ื่�อกิารัลงทุี่นในอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ เอ็มเอฟซ่ึ อินดัสำเต้ร่ัยล ซึึ�งเป็ีนกิองที่รััสำต์้ 
เพ่ื่�อกิารัลงุที่นในอสำังหารัิมที่รััพื่ย์กิองแรักิของปีรัะเที่ศไที่ยท่ี่�ม่สิำนที่รััพื่ย์อยู่ในต่้างปีรัะเที่ศ  
ซึึ�งแล้วเสำร็ัจเม่�อวันท่ี่� 15 ธัุนวาคม 2558 และกิองที่รััสำต์้ได้ม่กิารัซ่ึ�อขายในต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ 
แห่งปีรัะเที่ศไที่ยเป็ีนวันแรักิเม่�อวันท่ี่� 23 ธัุนวาคม 2558
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1. โคัรงสร�างรายุได�ข้องบริษััทและบริษััทยุ่อยุ
(หน่วย : ล้านบาที่)

รายได้้ 
(หน่วย : ล้านบาท)

ด้ำาเนิน
การโด้ย

สำาหรับปี 2562 สำาหรับปี 2563 สำาหรับปี 2564

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

รัายได้จากิกิารัขายอาคารัชุ่ด บริัษััที่
LH

7.79
404.61

0.83
42.87

-
3,263.20

-
91.83

-
3,175.63

-
89.80

รัายได้ค่าเช่่าจากิอสัำงริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทุี่น CGUK1 47.36 5.02 47.91 1.35 5.13 0.14

รัายได้เงินปัีนผ่ล บริัษััที่ - - - - 5.63 0.16

กิำาไรัจากิสิำนที่รััพื่ย์ที่างกิารัเงินท่ี่�
กิำาหนดให้วัดด้วยมูลค่ายุติ้ธุรัรัมผ่่าน
กิำาไรัหร่ัอขาดทุี่น

บริัษััที่ - - - - 10.35 0.29

กิำาไรั (ขาดทุี่น) จากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยน บริัษััที่
LH

CGDDP
BCE

CGUK1

(129.45)
601.53

0.10
(3.47)
(0.01)

(13.72)
63.74
0.01

(0.37)
-

(3.51)
234.84

-
(0.03)
(0.02)

(0.10)
6.61

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

กิำาไรัจากิกิารัจำาหน่ายเงินลงทุี่นชั่�วครัาว บริัษััที่ 2.20 0.23 - - - -

กิำาไรัจากิกิารัขายเงนิลงทุี่นในบริัษััที่ย่อย LH - - - - 5.93 0.17

รัายได้อ่�น บริัษััที่
LH
BCE
CER

CGUK1

0.66
11.36
1.13

-
-

0.07
1.20
0.12

-
-

0.79
2.80
7.42

-
-

0.02
0.08
0.21

-
-

0.87
35.98
7.61
11.97

277.41

0.02
1.02
0.22
0.34
7.84

รัวมรัายได้ 943.81 100.0 3,553.40 100.00 3,536.51 100.0

โคริงสิ้ริ้างริายได้

โคัรงสร้างรายุได้
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

โครงสร�างราย์ได�ของบีริษัทและบีริษัทย่์อย์แย์กตามสาย์ผลิตภัณฑ์์หลัก ดังน่�
(หน่วย : ล้านบาที่)

รายได้้ 
(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปี 2562 สำาหรับปี 2563 สำาหรับปี 2564

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ 

รัายได้จากิกิารัขายอาคารัชุ่ด 412.40 43.70 3,263.20 91.83 3,175.63 89.80

รัายได้ค่าเช่่าจากิอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทุี่น 47.36 5.02 47.91 1.35 5.13 0.14

รัายได้เงินปัีนผ่ล - - - - 5.63 0.16

กิำาไรัจากิกิารัปีรัับมูลค่ายุติ้ธุรัรัมของอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์
เพ่ื่�อกิารัลงทุี่น - -

- -
10.35 0.29

กิำาไรัจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนเงินต้รัาต่้างปีรัะเที่ศ 468.70 49.66 231.28 6.51 - -

กิำาไรัจากิกิารัจำาหน่ายเงินลงทุี่นชั่�วครัาว 2.20 0.23 - - - -

กิำาไรัจากิกิารัปีรัับมูลค่าเงินลงทุี่นชั่�วครัาว - - - - - -

กิำาไรัจากิกิารัขายเงินลงทุี่นในบริัษััที่ย่อย - - - - 5.93 0.17

รัายได้อ่�น 13.15 1.39 11.01 0.31 333.84 9.44

รัวมรัายได้ 943.81 100.00 3,553.40 100.00 3,536.51 100.00
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2. การตลาดและการแข่้งขั้น
ลักิษัณ์ะกิารัต้ลาดและภาวะอุต้สำาหกิรัรัมของธุุรักิิจพัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ของบริัษััที่เป็ีน ดังน่�

1) การตลาด

ก. กลุ่มล่กค้าเป้าหมาย
 โฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ กิรุังเที่พื่ ณ์ แม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา

โครังกิารัโฟรัซ่์ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซึเิด้นซ์ึ กิรุังเที่พื่ ณ์ แม่นำ�า เป็ีนคอนโดมิเน่ยมรัะดับรัะดับซุึปีเปีอรัลั์กิซ์ึชั่วร่ั� ตั้�งอยู่ใจกิลางเม่องริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา 
ขนาบข้างด้วยโรังแรัมหรูัรัะดับ 5 ดาวสำองโรังแรัม ค่อ โรังแรัมคาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ และโรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา ม่กิลุ่มลูกิค้า 
เป้ีาหมายเป็ีนลูกิค้าช่าวไที่ยและช่าวต่้างช่าติ้ฐานะและรัสำนิยมสูำง ช่่�นช่อบในกิารัออกิแบบท่ี่�ทัี่นสำมัย รัวมไปีถึึงกิลุ่มนักิลงทุี่นช่าวไที่ยและช่าวต่้างปีรัะเที่ศ
ท่ี่�ต้้องกิารัลงทุี่นในรัะยะยาว โดยกิารัซ่ึ�อเพ่ื่�อให้เช่่าต่้อหร่ัอขายต่้อในภายหลัง 

ข. นโยบายราคา

บริัษััที่จะกิำาหนดรัาคาขายอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ต้ามรัาคาต้ลาด เท่ี่ยบเค่ยงกัิบคู่แข่งในอุต้สำาหกิรัรัมและพ่ื่�นท่ี่�ใกิล้เค่ยงและเปีร่ัยบเท่ี่ยบกัิบต้้นทุี่นกิารั
พัื่ฒนาโครังกิารั โดยกิารัเปีล่�ยนแปีลงของรัาคาขึ�นกัิบปัีจจัยและภาวะต้ลาดและต้้นทุี่นกิารัก่ิอสำร้ัางเป็ีนสำำาคัญ่ 

ค. ช่องทางการจัด้จำาหน่าย
 โครังกิารัเจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ที่
เพ่ื่�อเข้าถึึงกิลุ่มลูกิค้าท่ี่�ม่ศักิยภาพื่และปีรัะสำบความสำำาเร็ัจในกิารัดำาเนินงานของโครังกิารั บริัษััที่ม่กิารัวางแผ่นกิารัจำาหน่ายในหลายช่่องที่าง  
ดังต่้อไปีน่�
 (กิ) ร่ัวมงานกัิบบริัษััที่ตั้วแที่นขายอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ชั่�นนำาท่ี่�ม่ช่่�อเส่ำยงและม่คุณ์ภาพื่ซึึ�งม่ความเข้าใจต้ลาดคอนโดหรูัทัี่�งภายในและต่้างปีรัะเที่ศ
 (ข) ครัอบครััวเต้ช่ะอุบลซึึ�งเปี็นผู้่ถ่ึอหุ้นใหญ่่และผู้่บริัหารัของบรัิษััที่ เป็ีนท่ี่�รู้ัจักิในแวดวงสำังคมที่ำาให้ม่เคร่ัอข่ายและความสำัมพัื่นธ์ุอันด่กัิบ 

 ทัี่�งบุคคลสำำาคัญ่ทัี่�งในปีรัะเที่ศและในภูมิภาคเอเซ่ึยแปีซิึฟิคซึึ�งกิลุ่มคนดังกิล่าวสำามารัถึเป็ีนกิลุ่มลูกิค้าท่ี่�ม่ศักิยภาพื่ของโครังกิารั
 (ค) บริัษััที่ม่แผ่นท่ี่�จะที่ำากิารัต้ลาดและรัว่มม่อที่างธุุรักิิจกัิบธุนาคารั ลักิชั่วร่ัแบรันด์ และเคร่ัอข่ายที่างธุุรักิิจชั่�นนำาต่้างๆ เพ่ื่�อปีรัะช่าสำมัพัื่นธ์ุ 

 ให้โครังกิารัเป็ีนท่ี่�รู้ัจักิแพื่ร่ัหลายมากิขึ�น

2) ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน
อุต้สำาหกิรัรัมอาคารัชุ่ดท่ี่�อยู่อาศัยในกิรุังเที่พื่ในปีีท่ี่�ผ่่านมาถ่ึอเป็ีนปีีท่ี่�ม่ความท้ี่าที่ายอย่างมากิ ส่ำบเน่�องจากิปัีจจัยภายนอกิ อาทิี่เช่่น เศรัษัฐกิิจไที่ย 
ภาวะช่ะลอต้ัวของเศรัษัฐกิิจโลกิ กิารัอ่อนตั้วของค่าเงินหยวน รัวมถึึงมาต้รักิารัของธุนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ยในกิารัจำากัิดเพื่ดานวงเงินสิำนเช่่�อ
ซ่ึ�อท่ี่�อยู่อาศัย ทัี่�งน่�โครังกิารัท่ี่�อยู่อาศัยต้้องหาจุดขายและที่ำากิารัต้ลาดเพ่ื่�อเสำาะหาลูกิค้าท่ี่�ให้ความสำนใจกัิบสิำนค้าของบริัษััที่ ดังนั�นโครังกิารัท่ี่�อยู่
อาศัยจึงให้ความสำำาคัญ่กัิบเร่ั�องต้ำาแหน่งท่ี่�ตั้�งโครังกิารั รัาคาขายท่ี่�เหมาะสำม คุณ์ภาพื่ของวัสำดุก่ิอสำร้ัาง สิำ�งอำานวยความสำะดวกิและจุดเด่นอ่�นๆ
ของโครังกิารัเพ่ื่�อดึงดูดลูกิค้า

3) ภาวะการแข่งขันและและจุดเด่น
โครงการโฟร์ซีีซัี�นส์ ไพรเวท เรสซิีเด้้นซ์ี กรุงเทพ ณ แม่นำ�าเจ้าพระยา
ในปัีจจุบัน สิำ�งสำำาคัญ่ในกิารัแข่งขันของอุต้สำาหกิรัรัมคอนโดมิเน่ยมรัะดับหรูัอยู่ท่ี่�กิารัวัดรัะดับในเร่ั�องคุณ์ภาพื่และกิารับริัหารังาน ในหลายปีีท่ี่�ผ่่านมา 
โครังกิารัใหม่ๆ เพิื่�มมูลค่าโดยกิารัเพิื่�มสิำ�งอำานวยความสำะดวกิท่ี่�ม่อยู่ในโรังแรัมหร่ัอคอนโดมิเน่ยมเพ่ื่�อใหผู้้่อยู่อาศัยได้รัับปีรัะโยช่น์และความสำะดวกิ
สำบายสูำงสุำด สำำาหรัับโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ ม่ความโดดเด่นเร่ั�องท่ี่มงานบริัหารัท่ี่�เป็ีนม่ออาช่่พื่อย่างโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ นอกิจากิน่�ที่างโครังกิารั
ยังม่สิำ�งอำานวยความสำะดวกิรัะดับเวิลด์คลาสำอ่กิมากิ อาทิี่ โฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ คลับ บนชั่�น 64-66 ไม่รัวมถึึงท่ี่�ตั้�งโครังกิารัท่ี่�อยู่ใจกิลางกิรุังเที่พื่มหานครั 
ใกิล้สำถึาน่รัถึไฟฟ้า BTS สำะพื่านต้ากิสิำน และที่างขึ�น-ลงที่างด่วน (ถึนนจันที่น์) ซึึ�งนับว่าม่ความคุ้มค่าในกิารัลงทุี่น 
ในส่ำวนของปีริัมาณ์คอนโดม่เน่ยมหรูัในกิรุังเที่พื่มหานครันั�น นับว่าม่ปีริัมาณ์ไม่มากิเม่�อเท่ี่ยบกัิบปีริัมาณ์คอนโดมิเน่ยมทัี่�งหมดในต้ลาด สิำ�งท่ี่�น่าสำนใจ
ก็ิค่อ สำภาพื่ต้ลาดโดยรัวมของคอนโดมิเน่ยมหรูัม่ความคึกิคักิและเต้ิบโต้อย่างต่้อเน่�อง แต่้ม่จำานวนด่เวลลอปีเปีอรั์น้อยรัายท่ี่�สำามารัถึพัื่ฒนา
คอนโดมิเน่ยมรัะดับลักิชั่วร่ัได้ต้ามความต้้องกิารัของลูกิค้า

โคัรงสร้างรายุได้
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4) การจัดหาผลิตภัณฑ์์
ก. ขั�นตอนการก่อสร้างโครงการ

ศึกษัาควัามเป็นไปได�ใต�โคริงการิ

ออกแบบขั้�นต�น

แผนต�นทุี่น

แบบขั้�นพัฒนา

เร้ิ�มที่ำาการิก�อสิ้ริ�างอาคาริ

คัดเลือกผู�รัิบเหมา ปริะมูลงานปริะกวัด
ริาคาก�อสิ้ริ�าง และลงนามสัิ้ญญาวั�าจำ�าง

ริายงานผลกริะที่บส้ิ้�งแวัดล�อม  
ยื�นข้ออนุญาตก�อสิ้ริ�าง  

และได�รัิบใบอนุญาตก�อสิ้ริ�าง

ข. การสรรหาที�ดิ้นเพ่�อการพัฒินา
บริัษััที่จะพิื่จารัณ์าหาท่ี่�ดินเพ่ื่�อกิารัพัื่ฒนาโดยกิารัมองหาท่ี่�ดินท่ี่�ม่ต้้นทุี่นต้ำ�า และม่ศักิยภาพื่ในกิารัพัื่ฒนาในอนาคต้ โดยบริัษััที่ม่แนวที่างท่ี่�หลากิหลาย
ในกิารัจัดหาท่ี่�ดิน เช่่น บริัษััที่เป็ีนผู้่ติ้ดต่้อกัิบเจ้าของท่ี่�ดินด้วยตั้วเอง ซึึ�งจะม่แหล่งท่ี่�มาจากิ ผู้่ท่ี่�เป็ีนเจ้าของท่ี่�ดินโดยต้รัง และบริัษััที่ยังม่ช่่องที่าง
จากิกิารัเสำนอขายจากิตั้วแที่นขายท่ี่�ดินให้กัิบบริัษััที่เป็ีนรัะยะๆ บริัษััที่จะคัดเล่อกิจัดซ่ึ�อต้ามคุณ์สำมบัติ้ของท่ี่�ดินท่ี่�บริัษััที่ต้้องกิารั เปีร่ัยบเท่ี่ยบกัิบ
รัาคาท่ี่�ดินแปีลงอ่�นๆ ทัี่�งน่� ท่ี่�ดินท่ี่�ผ่่านกิารัคัดเล่อกิจะถูึกินำาเสำนอสู่ำกิารัพิื่จารัณ์าของคณ์ะกิรัรัมกิารับริัหารั และ/หร่ัอคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่เพ่ื่�อ
พิื่จารัณ์าก่ิอนกิารัลงทุี่นทุี่กิครัั�ง

ค. การคัด้เล่อกผู้่้รับเหมา
เน่�องจากิโครังกิารัเจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ที่ ของบรัษัิัที่เป็ีนโครังกิารัท่ี่�ม่ขนาดใหญ่่และเน้นในด้านคุณ์ภาพื่เป็ีนอย่างมากิดงันั�น บริัษััที่จึงคัดเล่อกิผู้่รัับเหมา 
จากิบริัษััที่ก่ิอสำร้ัางชั่�นนำา โดยหลักิเกิณ์ฑ์์ในกิารัคัดเล่อกิผู้่รัับเหมาปีรัะกิอบด้วย ความสำามารัถึที่างด้านเที่คนิค วิธุ่กิารัดำาเนินงานก่ิอสำร้ัางท่ี่�รัวดเร็ัว
และม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ บุคลากิรัท่ี่�ม่ปีรัะสำบกิารัณ์์และม่ความช่ำานาญ่ และช่่�อเส่ำยงท่ี่�ไว้วางใจได้ในกิารัส่ำงมอบงานท่ี่�เสำร็ัจสำมบูรัณ์์ภายในรัะยะเวลาและ 
งบปีรัะมาณ์ท่ี่�กิำาหนด รัวมทัี่�งผู้่รัับเหมาท่ี่�ได้รัับเล่อกิจะต้้องเป็ีนบริัษััที่ท่ี่�ม่ฐานะที่างกิารัเงินท่ี่�ด่และม่แหล่งเงินทุี่นสำนับสำนุนท่ี่�มั�นคง นอกิเหน่อจากินั�น 
บริัษััที่ได้จัดจ้างท่ี่�ปีรึักิษัาในกิารัก่ิอสำร้ัางชั่�นนำาเพ่ื่�อควบคุมดูแลและคอยต้รัวจสำอบโครังกิารั เพ่ื่�อให้โครังกิารัของบริัษััที่ เป็ีนไปีต้ามมาต้รัฐาน
คุณ์ภาพื่และเสำร็ัจสำมบูรัณ์์ต้ามกิำาหนดกิารัส่ำงมอบงาน 
ทัี่�งน่� บริัษััที่ได้คัดเล่อกิผู้่รัับเหมาหลักิสำำาหรัับโครังกิารัเจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ที่ แล้ว ได้แก่ิ บริัษััที่ บ่ซ่ึอ่จ่ไที่ย อินเต้อร์ัเนชั่�นแนล จำากัิด ซึึ�งเป็ีนบริัษััที่
ในเคร่ัอของกิลุ่ม BCEG บริัษััที่ผู้่รัับเหมาก่ิอสำร้ัางรัายใหญ่่ของปีรัะเที่ศสำาธุารัณ์รััฐปีรัะช่าช่นจ่น และม่สำาขาอยู่ในหลายปีรัะเที่ศ โดยม่ผ่ลงาน
เป็ีนท่ี่�ยอมรัับในรัะดับสำากิล

ง. การจัด้ซ่ี�อวัสดุ้ก่อสร้าง
หลังจากิที่ำากิารัเซ็ึนสัำญ่ญ่ากิารัก่ิอสำร้ัาง ผู้่รัับเหมาหลักิของโครังกิารัจะเป็ีนผู้่รัับผิ่ดช่อบในกิารัจัดหาวัสำดุก่ิอสำร้ัาง ซึึ�งในกิารัเซ็ึนสัำญ่ญ่าเป็ีนแบบ
กิำาหนดรัาคาเหมารัวมเพ่ื่�อเป็ีนกิารัลดความเส่ำ�ยงในกิารัเพิื่�มขึ�นของต้้นทุี่นวัสำดุก่ิอสำร้ัางท่ี่�จะเกิิดขึ�นกัิบบริัษััที่ โดยจะม่กิารัรัะบุมาต้รัฐานของวัสำดุ
อุปีกิรัณ์์ไว้ล่วงหน้า ผู้่รัับเหมาจะต้้องจัดหาวัสำดุอุปีกิรัณ์์ให้ได้มาต้รัฐานทัี่�งต้ามข้อกิำาหนดกิารัออกิแบบและมาต้รัฐานคุณ์ภาพื่ท่ี่�ตั้�งไว้ อ่กิทัี่�งผู้่รัับเหมา 
จะเป็ีนผู้่รัับความเส่ำ�ยงในกิารัเปีล่�ยนแปีลงของรัาคาสิำนค้าทัี่�งหมด 
อย่างไรัก็ิต้ามบริัษััที่อาจม่กิารัสัำ�งซ่ึ�อวัสำดุอุปีกิรัณ์์บางส่ำวนท่ี่�ม่รัายละเอ่ยดเป็ีนพิื่เศษั ซึึ�งบริัษััที่จะม่ความเส่ำ�ยงจากิกิารัเปีล่�ยนแปีลงของรัาคาสิำนค้า
โดยคิดเป็ีนมูลค่าของวัสำดุอุปีกิรัณ์์ท่ี่�คาดว่าจะจัดซ่ึ�อเอง แต่้ก็ิเป็ีนเพ่ื่ยงส่ำวนน้อยเม่�อเท่ี่ยบกัิบมูลค่าของโครังกิารั
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สรุปผู้ลการดำาเนินงานและการวิเคัราะห์ทางการเงิน
ข้อมูลต้ามงบกิารัเงินเฉพื่าะกิิจกิารัของบริัษััที่ท่ี่�ได้รัับกิารัต้รัวจสำอบจากิผู้่สำอบบัญ่ช่่แล้ว ปีี 2561 ถึึง 2564

1. งบีแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย : บาที่)

31 ธัุนวาคม 2564 31 ธัุนวาคม 2563 31 ธัุนวาคม 2562 31 ธัุนวาคม 2561

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสำดและรัายกิารัเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสำด 971,916,675 388,328,464 274,043,223 1,517,968,181 

เงินลงทุี่นชั่�วครัาว - - 100,502,312 

ลูกิหน่�กิารัค้าและลูกิหน่�หมุนเว่ยนอ่�น 967,521,735 1,690,993,705 2,362,812,871 1,932,820,577 

สิำนค้าคงเหล่อ - 33,259,000

ต้้นทุี่นของสัำญ่ญ่า 206,011,048 304,760,154 308,736,672 -

ท่ี่�ดินและต้้นทุี่นโครังกิารัรัะหว่างก่ิอสำร้ัาง

และสำาธุารัณู์ปีโภค 8,206,551,538 8,405,445,875 8,270,383,484 5,842,742,804 

สิำนที่รััพื่ย์ภาษ่ัเงินได้ของงวดปัีจจุบัน 356,284,404 17,959,616 3,359,828 3,258,601 

สิำนที่รััพื่ย์หมุนเว่ยนอ่�น - 42,378,289 28,408,722 1,004,442 

สิำนที่รััพื่ย์ไม่หมุนเว่ยนหร่ัอกิลุ่มสิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�จะจำาหน่าย

ท่ี่�จัดปีรัะเภที่เป็ีนสิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�ถ่ึอไว้เพ่ื่�อขาย 1,346,428,333 - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,054,713,733 10,883,125,103 11,247,744,800 9,398,296,917  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากิธุนาคารัท่ี่�ใช้่เป็ีนหลักิปีรัะกัิน 211,100 70,808,105 1,992,745,610 1,764,912,934 

สิำนที่รััพื่ย์ที่างกิารัเงินไม่หมุนเว่ยนอ่�น 243,110,958 143,651,406 - - 

เงินลงทุี่นเผ่่�อขาย - 169,310,676 218,969,946 

เงินให้กู้ิย่มรัะยะยาวแก่ิกิิจกิารัท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิน 2,000,000,000 - - -

เงินมัดจำาจ่ายล่วงหน้าค่าก่ิอสำร้ัาง 168,335,842 172,821,951 895,501,448 895,501,448 

อสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทุี่น 1,847,982,228 743,031,438 743,970,530 789,158,751 

ท่ี่�ดิน อาคารัและอุปีกิรัณ์์ 1,613,612,352 11,193,952,008 10,206,087,620 7,608,076,281 

ค่าความนิยม 3,614,375,768 3,614,375,768 3,614,375,768 3,614,375,768 

สิำนที่รััพื่ย์ไม่ม่ตั้วต้นอ่�นนอกิจากิค่าความนิยม 11,553,486 27,995,448 22,291,334 5,864,249 

สิำนที่รััพื่ย์ภาษ่ัเงินได้รัอกิารัตั้ดบัญ่ช่่ - 52,026,395 47,956,660 38,340,870 

สิำนที่รััพื่ย์ไม่หมุนเว่ยนอ่�น 9,949,036 10,229,388 13,023,418 10,456,102 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,509,130,770 16,028,891,907 17,705,263,064 14,945,656,349 

รวมสินทรัพย์ 21,563,844,503 26,912,017,010 28,953,007,864 24,343,953,266 

หนี�สินและส่วนของผู้่้ถ่อหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหน่�กิารัค้าและเจ้าหน่�หมุนเว่ยนอ่�น 8,729,296,821 7,603,400,596 3,044,389,587 717,703,167 

เงินมัดจำาและเงินรัับล่วงหน้าจากิลูกิค้าท่ี่�เกิิดจากิสัำญ่ญ่า 3,479,387,929 4,187,519,552 4,442,462,544 3,863,059,642 

เงินกู้ิย่มรัะยะสัำ�น 131,867,564 120,996,850 7,998,450 8,312,624 

ตั้�วแลกิเงิน 323,606,196 389,454,054 380,992,887 437,071,705 

ส่ำวนของเงินกู้ิย่มรัะยะยาวท่ี่�ถึึงกิำาหนดช่ำารัะภายในหนึ�งปีี 136,044,216 - 11,374,237,507 -

ฐานะที่างการิเง้นและผลการิดำาเน้นงาน

ฐานะทางการเงินและผู้ลการดำาเนินงาน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

31 ธัุนวาคม 2564 31 ธัุนวาคม 2563 31 ธัุนวาคม 2562 31 ธัุนวาคม 2561

หุ้นกู้ิรัะยะสัำ�น 1,950,291,734 1,991,017,063 - - 

ส่ำวนของหุ้นกู้ิรัะยะยาวท่ี่�ถึึงกิำาหนดช่ำารัะภายในหนึ�งปีี 1,521,287,849 1,895,162,666 3,682,047,015 -

ส่ำวนของหน่�สิำนต้ามสัำญ่ญ่าเช่่าท่ี่�ถึึงกิำาหนดช่ำารัะภายในหนึ�งปีี 145,928,934 12,200,526 - - 

ภาษ่ัเงินนิติ้บุคคลได้ค้างจ่าย - 2,612,368 1,606,885 26,935 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 16,417,711,243 16,202,363,675 22,933,734,875  5,026,174,073 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหน่�ค่าก่ิอสำร้ัาง - 5,124,109,505 - 1,485,322,090 

เงินกู้ิย่มรัะยะยาว - 369,114,549 358,288,071 8,954,080,829 

หุ้นกู้ิรัะยะยาว - - 502,038,332 3,643,078,946 

หน่�สิำนต้ามสัำญ่ญ่าเช่่า 355,654,755 239,863,694 - -

หน่�สิำนภาษ่ัเงินได้รัอกิารัตั้ดบัญ่ช่่ 703,247,556 211,480,097 86,189,630 -

ปีรัะมาณ์กิารัหน่�สิำนสำำาหรัับผ่ลปีรัะโยช่น์พื่นักิงาน 19,024,147 37,686,565 26,529,863 8,499,592 

หน่�สิำนไม่หมุนเว่ยนอ่�น 19,250,000 86,693,183 3,083,888 - 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,097,176,458 6,068,947,593 976,129,784 14,090,981,457 

รวมหนี�สิน 17,514,887,701 22,271,311,268 23,909,864,659 19,117,155,530 

ส่วนของผู้่้ถ่อหุ้น

ทุี่นเร่ัอนหุ้น

ทุี่นจดที่ะเบ่ยน

หุ้นสำามัญ่ 12,438,219,198  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.61 บาที่ 7,587,313,711

หุ้นสำามัญ่ 13,263,993,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาที่ 13,263,993,608

หุ้นสำามัญ่ 10,784,993,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาที่ 10,784,993,608

หุ้นสำามัญ่ 10,785,353,544 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาที่ 10,785,353,544

ทุี่นท่ี่�ออกิและช่ำารัะแล้ว

หุ้นสำามัญ่ 8,266,128,517 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.61 บาที่  

ช่ำารัะครับแล้ว 5,042,338,395 - - -

หุ้นสำามัญ่ 8,266,127,954 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาที่  

ช่ำารัะครับแล้ว - 8,266,127,954 8,266,127,954 8,266,127,954

ส่ำวนเกิิน (ต้ำ�ากิว่า) มูลค่าหุ้นสำามัญ่ 1,205 (1,559,517,810) (1,559,517,810) (1,559,517,810)

ส่ำวนเกิินทุี่นจากิกิารัต่้รัาคาสิำนที่รััพื่ย์ 655,549,976 - - -

ส่ำวนต้ำ�ากิว่าทุี่นจากิกิารัรัวมธุุรักิิจภายใต้้กิารัควบคุม
เด่ยวกัิน

(819,437,470) (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470)

ส่ำวนปีรัับปีรุังทุี่นจากิกิารัซ่ึ�อธุุรักิิจแบบย้อนกิลับ (732,872,059) (732,872,059) (732,872,059) (732,872,059)

ส่ำวนเกิินทุี่นจากิกิารัเปีล่�ยนแปีลงสัำดส่ำวนกิารัถ่ึอหุ้นใน
บริัษััที่ย่อย

1,578,638,448 1,578,638,448 1,578,638,448 1,578,638,448

ขาดทุี่นสำะสำม (1,463,342,363) (2,075,419,821) (1,714,846,968) (1,358,954,122)

องค์ปีรัะกิอบอ่�นของส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้น (173,908,556) (341,579,224) (343,992,042) (422,836,205)

รัวมส่ำวนของบริัษััที่ใหญ่่ 4,086,967,576 4,315,940,018 4,674,100,053 4,951,148,736 

ส่ำวนได้เส่ำยท่ี่�ไม่ม่อำานาจควบคุม (38,010,774) 324,765,724 369,043,152 275,649,000 

รวมส่วนของผู้่้ถ่อหุ้น 4,048,956,802 4,640,705,742 5,043,143,205 5,226,797,736 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้่้ถ่อหุ้น 21,563,844,503 26,912,017,010 28,953,007,864 24,343,953,266 
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2. งบีก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบีริษัท

งบีก�าไรขาดทุน
(หน่วย : บาที่)

สิ�นสุด้วันที�
31 ธัุนวาคม 2564

สิ�นสุด้วันที�
31 ธัุนวาคม 2563

สิ�นสุด้วันที�
31 ธัุนวาคม 2562

สิ�นสุด้วันที�
31 ธัุนวาคม 2561

การด้ำาเนินงานต่อเน่�อง

รายได้้

รัายได้จากิกิารัขายอาคารัชุ่ด 3,175,633,082 3,263,199,220 412,398,104 244,058,483 

รัายได้ค่านายหน้า - - - 474,953 

รัายได้ค่าเช่่าจากิอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทุี่น 5,126,570 47,910,364 47,363,646 51,390,715 

รัายได้เงินปัีนผ่ล 5,625,000 - - 5,357,163 

กิำาไรัจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนเงินต้รัาต่้างปีรัะเที่ศ - 231,275,054 468,698,080 51,157,001 

กิำาไรัจากิกิารัจำาหน่ายเงินลงทุี่นชั่�วครัาว - - 2,200,388 -

กิำาไรัจากิกิารัปีรัับมูลค่าเงินลงทุี่นชั่�วครัาว - - - 502,312 

กิำาไรัจากิสิำนที่รััพื่ย์ที่างกิารัเงินท่ี่�กิำาหนดให้ 10,349,877 - - -

วัดด้วยมูลค่ายุติ้ธุรัรัมผ่่านกิำาไรัหร่ัอขาดทุี่น

กิำาไรัจากิกิารัขายเงินลงทุี่นในบริัษััที่ย่อย 5,934,695 - - -

รัายได้อ่�น 333,835,220 11,012,760 13,145,736 7,874,033 

รวมรายได้้ 3,536,504,444 3,553,397,398 943,805,954 360,814,660

ค่าใช้จ่าย

ต้้นทุี่นขายอาคารัชุ่ด 1,608,227,215 1,559,722,217 181,486,318 146,939,094 

ค่าใช้่จ่ายดำาเนินงานที่างต้รังท่ี่�เกิิดจากิอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทุี่น 4,306,214 2,862,952 2,789,313 3,012,279 

ต้้นทุี่นในกิารัจัดจำาหน่าย 181,693,103 198,981,468 182,983,795 180,459,038 

ค่าใช้่จ่ายในกิารับริัหารั 396,694,956 306,899,911 464,418,079 209,216,400 

ค่าต้อบแที่นกิรัรัมกิารัและผู้่บริัหารั 39,240,988 40,167,188 39,936,288 42,701,304 

ขาดทุี่นจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนเงินต้รัาต่้างปีรัะเที่ศ 649,771,401 - - -
ขาดทุี่นจากิกิารัปีรัับมูลค่ายุติ้ธุรัรัมของอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทุี่น - 22,111,925 15,636,400 -

รัวมค่าใช้่จ่าย 2,879,933,517 2,130,745,661 887,250,193 582,328,115

กิำาไรั (ขาดทุี่น) จากิกิิจกิรัรัมดำาเนินงาน 656,570,927 1,422,651,737 56,555,761 (221,513,455)

รัายได้ที่างกิารัเงิน 397,003 604,193 7,271,405 8,821,330

ต้้นทุี่นที่างกิารัเงิน (1,129,448,429) (609,146,299) (454,612,865) (330,076,314)

กิำาไรั (ขาดทุี่น) ก่ิอนภาษ่ัเงินได้ (472,480,499) 814,109,631 (390,785,699) (542,768,439)

ค่าใช้่จ่าย (รัายได้) ภาษ่ัเงินได้ 356,805,379 126,087,991 43,706,814 (344,685)

กิำาไรั (ขาดทุี่น) สำำาหรัับปีีจากิกิารัดำาเนินงานต่้อเน่�อง (829,285,878) 688,021,640 (434,492,513) (542,423,754)

การด้ำาเนินงานที�ยกเลิก

ขาดทุี่นสำำาหรัับปีีจากิกิารัดำาเนินงานท่ี่�ยกิเลิกิ (609,990,089) (1,094,329,733) - -

ขาด้ทุนสำาหรับปี (1,439,275,967) (406,308,093) (434,492,513) (542,423,754)

3. งบีกระแสเงินสด

(หน่วย : บาที่)

31 ธัุนวาคม 2564 31 ธัุนวาคม 2563 31 ธัุนวาคม 2562 31 ธัุนวาคม 2561

กิรัะแสำเงินสำดจากิกิิจกิรัรัมดำาเนินงาน (4,919,234,226) 1,140,799,371 (1,512,888,762) 358,268,704 

กิรัะแสำเงินสำดจากิกิิจกิรัรัมลงทุี่น 6,200,773,946 654,575,721  (735,268,713) (534,118,207)

กิรัะแสำเงินสำดจากิกิิจกิรัรัมจัดหาเงิน (753,378,186) (1,705,595,161) 877,738,294 1,316,686,268 

ฐานะทางการเงินและผู้ลการดำาเนินงาน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

สรุปผู้ลการดำาเนินงานและการวิเคัราะห์ทางการเงิน
ข้อมูลต้ามงบกิารัเงินเฉพื่าะกิิจกิารัของบริัษััที่ท่ี่�ได้รัับกิารัต้รัวจสำอบจากิผู้่สำอบบัญ่ช่่แล้ว ปีี 2561 ถึึง 2564

1. ทรัพย์์สินท่่ใช�ในการประกอบีธุุรกิจ 
ที่รััพื่ย์สิำนท่ี่�ใช้่ปีรัะกิอบธุุรักิิจของบริัษััที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 ปีรัะกิอบด้วย

1.1 ที�ดิ้นและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธุารณ่ปโภค 

ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่ท่ี่�ดินและต้้นทุี่นโครังกิารัรัะหว่างก่ิอสำร้ัางและสำาธุารัณู์ปีโภคต้ามงบกิารัเงินของบริัษััที่ ซึึ�งเป็ีนอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์
เพ่ื่�อขาย ปีรัะกิอบด้วย

โครงการ
รายละเอียด้
โครงการ

ที�ตั�งโครงการ
พ่�นที�รวมของ
โครงการ (ไร่)

ม่ลค่าตามบัญ่ชีสุทธิุ
ณ 31 ธุ.ค. 64
(ล้านบาท)

ภาระผู่้กพัน

โครังกิารัอิล่เม้นท์ี่ ศร่ันคริันที่ร์ั1/ คอนโดมิเน่ยม

พัื่กิอาศัย

ถึนนศร่ันคริันที่ร์ั 
แขวงหนองบอน 
เขต้ปีรัะเวศ กิรุังเที่พื่ฯ

13-0-89 12.57 -

โครังกิารัพื่รัะรัาม 3 คอนโดมิเน่ยม

พัื่กิอาศัย

ถึนนวงแหวน
อุต้สำาหกิรัรัม 
แขวงช่่องนนที่ร่ัย์ 
เขต้ยานนาวา กิรุังเที่พื่ฯ

3-1-11.84/ 598.78 ติ้ดภารัะจำานอง2/

โครังกิารัเจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ที่
• โฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ 

กิรุังเที่พื่ ณ์ แม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา
คอนโดมิเน่ยม
รัะดับอัลต้ร้ัา 
ลักิชั่วร่ั�

ถึนนเจริัญ่กิรุัง 64 
แขวงยานนาวา เขต้สำาที่รั 
กิรุังเที่พื่ฯ

35-2-68 7,595.20 ติ้ดภารัะจำานอง3/

รวม 8,206,55

หมูายเหตุุ:

1/ โคัรงการอิล่เมู้นท์ ศุร่นคัรินทร์ เป็นโคัรงการอาคัารชุีดพักอาศัุยสูำง 8 ชัี�น จำานวน 7 อาคัาร ซึึ่�งมู่ลักษัณะเป็นห้องชุีดเพื�อพักอาศัุยแบบ 1-2 ห้องนอน และเพื�อการพาณิชียกรรมู 

จำานวนรวมู 1,059 ยูนิตุ มููลคั่าข้ายโคัรงการรวมูทั�งสำิ�นประมูาณ 2,700 ล้านบาท โดย ณ วันท่� 31 ธันวาคัมู 2564 มู่การโอนกรรมูสำิทธิ์ห้องชีุดไปแล้วจำานวน 1,055 ยูนิตุ 

คังเหลือ 4 ยูนิตุ

2/ บริษััทได้จดจำานองท่�ดินดังกล่าวรวมูทั�งส่ำวนคัวบและส่ำวนตุ่อเติุมูข้องอาคัารและสิำ�งปลูกสำร้างท่�จะถูึกสำร้างในอนาคัตุ เพื�อเป็นหลักทรัพย์ค้ัำาประกันการออกหุ้นกู้ระยะยาวหุ้นกู้มู่ประกัน

ข้องบริษััท คัันทร่� กรุ๊ป ด่เวลลอปเมูนท์ จำากัด (มูหาชีน) คัรั�งท่� 1/2561 คัรบกำาหนดไถ่ึถึอนปี พ.ศุ. 2565 ซึึ่�งให้สิำทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ึถึอนได้ก่อนคัรบกำาหนด  

โดยมู่วงเงินจำานองจำานวน 2,000 ล้านบาท

3/ บริษััท แลนด์มูาร์คั โฮลดิ�งส์ำ จำากัด ซึึ่�งเป็นบริษััทย่อยข้องบริษััทได้จดจำานองสิำ�งปลูกสำร้างโคัรงการ เจ้าพระยา เอสำเตุท เพื�อเป็นหลักประกันการชีำาระหน่�ค่ัาก่อสำร้าง 

โคัรงการ เจ้าพระยา เอสำเตุท ภายใตุ้สัำญญาหลักประกันแบบมู่เงื�อนไข้ โดยการบังคัับใช้ีสิำทธิในการจดจำานองดังกล่าวจำานวน 7,427.90 ล้านบาท

4/  ท่�ดินมููลค่ัาตุามูราคัาประเมิูนเท่ากับ 216.45 ล้านบาท ซึึ่�งประเมิูนโดยผู้ประเมิูนท่�ได้รับคัวามูเห็นชีอบจากสำำานักงาน กลตุ ประเมิูนมููลค่ัา ณ วันท่� 8 กุมูภาพันธ์ 2565

ที่รัิพย์ส้ิ้นท่ี่�ใช้ในการิปริะกอบธุัริก้จำ
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1.2 อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุน

ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 อสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทุี่น ต้ามงบกิารัเงินของบริัษััที่ ปีรัะกิอบด้วย

โครงการ รายละเอียด้โครงการ ที�ตั�งโครงการ
พ่�นที�รวมของ

โครงการ

ม่ลค่าตามบัญ่ชีสุทธิุ
ณ 31 ธุ.ค. 64
(ล้านบาท)

ภาระผู่้กพัน

ท่ี่�ดิน จังหวัดฉะเชิ่งเที่รัา คอนโดมิเน่ยม
พัื่กิอาศัย

79-3-63 ไร่ั 1,022,823/ -ติ้ดภารัะจำานอง1/

Ovingdean Hall School ท่ี่�ดิน อาคารั 
และสิำ�งปีลูกิสำร้ัาง 
ตั้�งอยู่ท่ี่�เม่องไบรัตั้น  
ปีรัะเที่ศอังกิฤษั 
ปัีจจุบันอยู่ในรัะหว่าง
กิารัพิื่จารัณ์าและ
เจรัจาสำำาหรัับโอกิาสำ
ที่างธุุรักิิจใหม่

Ovingdean Hall School, 
Greenways, Ovingdean, 
Brighton, London 

881,654 ต้ารัางฟุต้ 825.174/ ติ้ดภารัะจำานอง2/

หมูายเหตุุ:

1/  บริษััทได้จดจำานองท่�ดินดังกล่าวรวมูทั�งส่ำวนคัวบและส่ำวนตุ่อเติุมูข้องอาคัารและสิำ�งปลูกสำร้างท่�จะถูึกสำร้างในอนาคัตุ เพื�อเป็นหลักทรัพย์ค้ัำาประกันการออกหุ้นกู้ระยะยาวหุ้นกู้ 

มู่ประกันข้องบริษััท คัันทร่� กรุ๊ป ด่เวลลอปเมูนท์ จำากัด (มูหาชีน) คัรั�งท่� 2/2561 คัรบกำาหนดไถ่ึถึอนปี พ.ศุ. 2565ซึึ่�งให้สิำทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ึถึอนได้ก่อนคัรบกำาหนด  

โดยมู่วงเงินจำานองจำานวน 1,000 ล้านบาท

2/ เมืู�อวันท่� 14 ตุุลาคัมู 2559 บริษััท ซ่ึ่จ่ยูเคั 1 จำากัด (“บริษััทย่อย”) ได้ทำาสัำญญาเงินกู้กับธนาคัารในตุ่างประเทศุแห่งหนึ�งในจำานวน 9 ล้านปอนด์สำเตุอร์ลิง โดยบริษััทย่อย 

ดังกล่าวได้จดจำานอง ท่�ดิน อาคัารและสิำ�งปลูกสำร้างโคัรงการ Ovingdean Hall School เพื�อเป็นหลักทรัพย์ค้ัำาประกันเงินกู้ยืมูดังกล่าว โดย ณ วันท่� 31 ธันวาคัมู 2564  

มู่ยอดคังเหลือข้องเงินกู้ยืมูจำานวน 3 ล้านปอน์สำเตุอร์ลิง หรือเท่ากับ 136.04 ล้านบาท

3/ ท่�ดินมู่ราคัาประเมิูนเท่ากับ 1,206.60 ล้านบาท ซึึ่�งประเมิูนโดยผู้ประเมิูนท่�ได้รับคัวามูเห็นชีอบจากสำำานักงาน กลตุ ประเมิูนมููลค่ัา ณ วันท่� 20 กุมูภาพันธ์ 2563

4/ โคัรงการมู่มููลค่ัาตุามูราคัาประเมิูนเท่ากับ 825.17 ล้านบาท มููลค่ัาประเมิูนโดยผู้ประเมิูนท่�มู่คัวามูเช่ี�ยวชีาญในการประเมิูนมููลค่ัาสิำนทรัพย์ในตุ่างประเทศุ ประเมิูนมููลค่ัา  

ณ วันท่� 20 ธันวาคัมู 2563

1.3 ที�ดิ้น อาคารและอุปกรณ์

ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่ท่ี่�ดิน อาคารัและอุปีกิรัณ์์ ต้ามงบกิารัเงินของบริัษััที่ ปีรัะกิอบด้วย 

โครงการ รายละเอียด้โครงการ ที�ตั�งโครงการ
พ่�นที�รวมของ
โครงการ (ไร่)

ม่ลค่าตามบัญ่ชีสุทธิุ
ณ 31 ธุ.ค. 64
(ล้านบาท)

ภาระผู่้กพัน

โครังกิารัพื่รัะรัาม 3 โรังเร่ัยนนานาช่าติ้ ถึนนวงแหวนอุต้สำาหกิรัรัม 
แขวงช่่องนนที่ร่ัย์  
เขต้ยานนาวา กิรุังเที่พื่ฯ

19-2-13.91/ 1,578.99 ติ้ดภารัะจำานอง2/

สิำนที่รััพื่ย์อ่�นๆ 34.62 -ไม่ม่-

รวม 1,613.61

หมูายเหตุุ:

1/  ท่�ดินมููลค่ัาตุามูราคัาประเมิูนเท่ากับ 2,422.31 ล้านบาท ซึึ่�งประเมิูนโดยผู้ประเมิูนท่�ได้รับคัวามูเห็นชีอบจากสำำานักงาน กลตุ ประเมิูนมููลค่ัา ณ วันท่� 8 กุมูภาพันธ์ 2565

2/  บริษััทได้จดจำานองท่�ดินดังกล่าวรวมูทั�งส่ำวนคัวบและส่ำวนตุ่อเติุมูข้องอาคัารและสิำ�งปลูกสำร้างท่�จะถูึกสำร้างในอนาคัตุ เพื�อเป็นหลักทรัพย์ค้ัำาประกันการออกหุ้นกู้ระยะยาวหุ้นกู้มู่

ประกันข้องบริษััท คัันทร่� กรุ๊ป ด่เวลลอปเมูนท์ จำากัด (มูหาชีน) คัรั�งท่� 1/2561 คัรบกำาหนดไถ่ึถึอนปี พ.ศุ. 2565 ซึึ่�งให้สิำทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ึถึอนได้ก่อนคัรบกำาหนด 

 โดยมู่วงเงินจำานองจำานวน 2,000 ล้านบาท

3/  บริษััท แลนด์มูาร์คั โฮลดิ�งส์ำ จำากัด ซึึ่�งเป็นบริษััทย่อยข้องบริษััทได้จดจำานองสิำ�งปลูกสำร้างโคัรงการ เจ้าพระยา เอสำเตุท เพื�อเป็นหลักประกันการชีำาระหน่�ค่ัาก่อสำร้างโคัรงการ 

เจ้าพระยา เอสำเตุท ภายใตุ้สัำญญาหลักประกันแบบมู่เงื�อนไข้ โดยการบังคัับใช้ีสิำทธิในการจดจำานองดังกล่าว จะดำาเนินการได้ก็ตุ่อเมืู�อปรากฏเหตุุตุามูท่�ระบุไว้ในสัำญญา 

 โดย ณ วันท่� 31 ธันวาคัมู 2563 มู่ยอดคังเหลือข้องหน่�ค่ัาก่อสำร้างจำานวน 11,185.53 ล้านบาท

4/  บริษััท และบริษััทแลนด์ มูาร์คั โฮลดิ�งส์ำ จำากัด ซึึ่�งเป็นบริษััทย่อยข้องบริษััทได้ให้สิำทธิในการสำวมูสิำทธิการเช่ีาท่�ดินดังกล่าว ภายใตุ้สัำญญาหลักประกันแบบมู่เงื�อนไข้ 

 เพื�อเป็นหลักประกันการชีำาระหน่�ค่ัาก่อสำร้างโคัรงการ เจ้าพระยา เอสำเตุท โดยการบังคัับใช้ีสิำทธิในการสำวมูสิำทธิการเช่ีาจะดำาเนินการได้ก็ตุ่อเมืู�อปรากฏเหตุุตุามูท่�ระบุไว้ในสัำญญา 

โดย ณ วันท่� 31 ธันวาคัมู 2563 มู่ยอดคังเหลือข้องหน่�ค่ัาก่อสำร้าง จำานวน 11,185.53 ล้านบาท

ทรัพยุ์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

1.4 การเช่าทรัพย์สินเพ่�อใช้ด้ำาเนินงาน

 กิ. สัำญ่ญ่าเช่่าอาคารัสำำานักิงาน

บริัษััที่ที่ำาสัำญ่ญ่าเช่่าอาคารัสำำานักิงานกัิบบุคคลท่ี่�ไม่ม่ความเก่ิ�ยวข้องกัิบบริัษััที่และบริัษััที่ย่อย เลขท่ี่� 898 อาคารัเพื่ลินจิต้ ที่าวเวอร์ั ชั่�นท่ี่� 20 ถึนนเพื่ลินจิต้ 
แขวงลุมพิื่น่ เขต้ปีทุี่มวัน กิรุังเที่พื่มหานครั โดยม่รัะยะเวลาเช่่า 3 ปีี สิำ�นสุำดวันท่ี่� 15 พื่ฤศจิกิายน 2565 รัวมค่าเช่่าและค่าบริักิารัสำาธุารัณู์ปีโภค
ต้ลอดอายุสัำญ่ญ่า 21.12 ล้านบาที่

 ข. สัำญ่ญ่าเช่่ารัถึยนต์้

ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ได้ที่ำาสัำญ่ญ่าเช่่ารัถึยนต์้ 5 คัน จากิบุคคลท่ี่�ไม่ม่ความเก่ิ�ยวข้องกัิบบริัษััที่และบริัษััที่ย่อย โดยม่รัะยะเวลาเช่่า
ปีรัะมาณ์ 4 ปีี สิำ�นสุำด กิรักิฎาคม 2568 จำานวน 1 คัน มูลค่ารัวมของค่าเช่่าต้ลอดอายุสัำญ่ญ่า 2.67 ล้านบาที่ สิำ�นสุำด เมษัายน 2568 จำานวน 1 คัน 
มูลค่ารัวมของค่าเช่่าต้ลอดอายุสัำญ่ญ่า 2.82 ล้านบาที่และ สิำ�นสุำดเมษัายน 2566 จำานวน 3 คัน โดยม่มูลค่ารัวมของค่าเช่่าต้ลอดอายุสัำญ่ญ่า 2.93 
ล้านบาที่ 2.93 ล้านบาที่ และ 3.16 ล้านบาที่ ต้ามลำาดับ

2. นโย์บีาย์การลงทุนในบีริษัทย่์อย์และบีริษัทร่วม
บริัษััที่จะเข้าลงทุี่นในบริัษััที่ย่อยและบริัษััที่ร่ัวมโดยบริัษััที่จะลงทุี่นในสัำดส่ำวนท่ี่�มากิพื่อ ท่ี่�จะที่ำาให้บริัษััที่สำามารัถึเข้าไปีม่ส่ำวนร่ัวมในกิารับริัหารัจัดกิารั
และกิำาหนดแนวที่างของธุุรักิิจได้นอกิจากิน่�จะม่กิารัแต่้งตั้�งตั้วแที่นจากิบริัษััที่เข้าเป็ีนกิรัรัมกิารัของบริัษััที่ท่ี่�ลงทุี่นต้ามความเหมาะสำม 

ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่เงินลงทุี่นในบริัษััที่ย่อย ดังน่�

บริษััทย่อย จัด้ตั�งขึ�นในประเทศ ประเภทธุุรกิจ
อัตราการถ่อหุ้น

โด้ยบริษััท 
(ร้อยละ)

บริษััทย่อยทางตรง
บริัษััที่ แลนด์มาร์ัค โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด1/

บริัษััที่ บ่ซ่ึอ่จ่ คันที่ร่ั�กิรุั�ปี เอ็นจิเน่ยริั�ง จำากัิด
บริัษััที่ ซ่ึจ่ด่ ดิจิต้อล พื่าร์ัที่เนอร์ั จำากัิด
บริัษััที่ ล่ดดิ�ง สำคูล พื่าร์ัที่เนอร์ัชิ่พื่ จำากัิด

ปีรัะเที่ศไที่ย

ปีรัะเที่ศไที่ย
ปีรัะเที่ศมอริัเช่่ยสำ
ปีรัะเที่ศเกิิร์ันซ่ึย์

ซ่ึ�อขายให้เช่่าและดำาเนินงานด้านอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์
และกิารัถ่ึอหุ้นในบริัษััที่อ่�น
รัับเหมาก่ิอสำร้ัางอาคารั และซ่ึอมแซึมอาคารั
ลงทุี่นในบริัษััที่อ่�น
ลงทุี่นในบริัษััที่อ่�น

70.00

99.99
100.00
96.45

บริษััทย่อยทางอ้อม
บริัษััที่ เจ้าพื่รัะยา เอสำเต้ต้ เรัสำซิึเด้นซ์ึ จำากัิด

บริัษััที่ ซ่ึจ่ยูเค 1 จำากัิด

ปีรัะเที่ศไที่ย

ปีรัะเที่ศเกิิร์ันซ่ึย์

ผู้่บริัหารัอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ของโครังกิารัเจ้าพื่รัะยา 
เอสำเต้ที่
ธุุรักิิจอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์

54.55(1)

96.45(2)

(1) บริษััทถืึอหุ้นทางอ้อมูผ่านบริษััท แลนด์มูาร์คั โฮลดิ�งส์ำ จำากัด 

(2) บริษััทถืึอหุ้นทางอ้อมูผ่านบริษััท ล่ดดิ�ง สำคูัล พาร์ทเนอร์ชิีพ จำากัด

หมูายเหตุุ:

1/  ภาระผูกพันข้องเงินลงทุนในบริษััทย่อย: ณ วันท่� 31 ธันวาคัมู 2564 บริษััทได้จำานำาหุ้นข้องบริษััท แลนด์มูาร์คั โฮลดิ�งส์ำ จำากัด ทั�งจำานวน  

เพื�อเป็นหลักประกันการชีำาระหน่�ค่ัาก่อสำร้าง
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ภาพรวมธุรกิจ
กิลุ่มบริัษััที่ยังมุ่งเน้นและปีฎิบัติ้ต้ามนโยบายหลักิ 2 ส่ำวนซึึ�งได้แก่ิ  
กิารัเร่ังส่ำงมอบโอนกิรัรัมสิำที่ธิุ�ห้องพัื่กิและรัับรู้ัรัายได้ของโครังกิารั
โฟรั์ซ่ึซัึ�นส์ำไพื่รัเวที่เรัสำซึิเด้นซ์ึ และกิารัจัดหากิรัะแสำเงินสำดเพ่ื่�อ 
เร่ังกิารัช่ำารัะค่นหน่�สิำนของกิลุ่มบริัษััที่เพ่ื่�อลดภารัะค่าใช้่จ่ายที่าง 
กิารัเงินให้อยู่ในรัะดับท่ี่�เหมาะสำม ซึึ�งในปีี 2564 บริัษััที่ได้ดำาเนินกิารั
ต้ามนโยบายอย่างต่้อเน่�องในสำภาวะเศรัษัฐกิิจท่ี่�อยู่ภายใต้้กิารัแพื่ร่ั
รัะบาดของ COVID-19 ต้ลอดทัี่�งปีี

โครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำไพื่รัเวที่เรัสำซิึเด้นซ์ึยังเป็ีนโครังกิารัท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ั
รัายได้หลักิให้กัิบกิลุ่มบริัษััที่ในปีี 2564 ท่ี่�ผ่่านมาเป็ีนจำานวน 3,175.6 
ล้านบาที่ โดยโครังกิารัดงักิล่าวม่มูลค่าคงเหล่ออ่กิกิว่า 13.5 พัื่นล้านบาที่  
และม่ยอดขายท่ี่�รัอกิารัรัับรู้ัรัายได้ หร่ัอ Backlog กิว่า 6 พัื่นล้านบาที่  
ซึึ�งจะที่ยอยรัับรู้ัรัายได้ในไต้รัมาสำถึัดไปี รัวมถึึงอัต้รัากิำาไรัขั�นต้้นของ
โครังกิารัน่�ยังอยู่ในอัต้รัาท่ี่�เปี็นไปีต้ามเปี้าหมายท่ี่�ปีรัะมาณ์ 49% 
สำำาหรัับปีี 2564

นอกิจากิน่�บริัษััที่ยังได้ดำาเนินกิารัขายที่รััพื่ย์สิำนเพ่ื่�อสำร้ัางกิรัะแสำเงินสำด
เพ่ื่�อกิารัช่ำารัะค่นหน่�สิำนต้ามนโยบายของบริัษััที่ โดยบริัษััที่ได้ขายเงิน
ลงทุี่นในบริัษััที่ วอเต้อร์ัฟร้ัอนท์ี่ โฮเต็้ล จำากัิด (“WFH”) ซึึ�งเป็ีนเจ้าของ
โรังแรัม คาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ และ บริัษััที่ เออร์ัเบิน ร่ัสำอร์ัที่ โฮเต็้ล จำากัิด  

(“URH”) ซึึ�งเป็ีนเจ้าของโรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�า
เจ้าพื่รัะยา ให้กัิบบริัษััที่ เบาด์ แอนด์ บ่ยอนด์ จำากัิด (มหาช่น) (เดิมช่่�อ 
บริัษััที่ ผ่าแดงอนิดัสำที่ร่ั จำากัิด (มหาช่น)) ในเด่อนพื่ฤศจกิิายน เปีน็สัำดส่ำวน  
51% และ 25% ในเด่อนธัุนวาคม 2564 ของทัี่�ง WFH และ URH 
ซึึ�งกิรัะแสำเงินสำดดังกิล่าวได้นำามาช่ำารัะค่นหน่�สิำนท่ี่�ม่ภารัะดอกิเบ่�ย 
ไปีกิว่า 5.8 พัื่นล้านบาที่ และบริัษััที่อยู่ในรัะหว่างกิารัดำาเนินกิารัขาย
สัำดส่ำวนกิารัถ่ึอหุ้นของทัี่�ง WFH และ URH ในส่ำวนท่ี่�เหล่ออ่กิ 24% 
ภายในไต้รัมาสำท่ี่� 1 ปีี 2565 เพ่ื่�อนำากิรัะแสำเงินสำดมาช่ำารัะค่นหน่�ท่ี่�
คงเหล่อต่้อไปี

การรับรู�รายุได�ข้อง 
โคัรงการโฟร์ซีีซ่ัีนส์ไพรเวทเรสซิีเด�นซ์ี
โครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำไพื่รัเวที่เรัสำซิึเด้นซ์ึ เป็ีนโครังกิารัพัื่กิอาศัยจำานวน 
366 ยูนติ้ โดยม่มูลค่าโครังกิารัปีรัะมาณ์ 20,500 ล้านบาที่ ปัีจจุบนัม่
ยอดขายท่ี่�รัอกิารัรัับรู้ัรัายได้มากิกิว่า 13,500 ล้านบาที่ และม่ยอดขาย 
ท่ี่�รัอกิารัรัับรู้ัรัายได ้(backlog) มากิกิวา่ 6,000 ล้านบาที่ (โดยในจำานวน
น่�ลูกิค้าส่ำวนใหญ่่ได้จ่ายช่ำารัะเงินล่วงหน้าแล้วร้ัอยละ 30 ของมูลค่า
สัำญ่ญ่า ซึึ�งแสำดงให้เห็นถึึงคุณ์ภาพื่ของยอดขายท่ี่�รัอกิารัรัับรู้ัรัายได้)  
ในปีี 2564 บรัษัิัที่รัายงานรัายไดจ้ากิกิารัขายอาคารัช่ดุ 3,175.6 ล้านบาที่ 

คำาอธ้ับายการิว้ัเคริาะห์ฐานะ
ที่างการิเง้นและผลการิดำาเน้นงาน

ตารางแสด้งรายได้้ ต้นทุน และอัตรากำาไรขั�นต้นของโครงการโฟร์ซีีซัี�นส์ไพรเวทเรสซิีเด้้นซ์ี

หน่วย : ล้านบาท

2563 2564 เปลี�ยนแปลง (ร้อยละ)

รัายได้ 3,263.2 3,175.6 (2.8%)

ต้้นทุี่น 1,559.7 1,608.2 (33.4%)

อัต้รัากิำาไรัขั�นต้้น 52% 49%

แม้ว่าบริัษััที่จะม่รัายได้อย่างต่้อเน่�อง แต่้ยอดโอนท่ี่�เกิิดขึ�นก็ิยังถ่ึอว่าต่้างไปีจากิกิารัคาดกิารัณ์์ของบริัษััที่ก่ิอนสำถึานกิารัณ์์โควิด 19 อย่างเป็ีนสำารัะสำำาคัญ่ 
จากิความจำาเป็ีนท่ี่�รััฐบาลไที่ย (รัวมทัี่�งทัี่�วโลกิ) ต้้องจำากัิดกิารัเดินที่าง ส่ำงผ่ลให้เกิิดความล่าช้่าในกิารัส่ำงมอบห้องพัื่กิอาศัย เน่�องจากิยอดขาย
มากิกิว่าร้ัอยละ 50 ของยอดขายท่ี่�รัอกิารัรัับรู้ัรัายได้เป็ีนลูกิค้าต่้างช่าติ้

การจัดการภาระหนี�
ในปีีท่ี่�ผ่่านมาบริัษััที่ได้เข้าที่ำาสัำญ่ญ่าซ่ึ�อขายหุ้นของโรังแรัมให้กัิบบริัษััที่ เบาด์ แอนด์ บ่ยอนด์ จำากัิด (มหาช่น) ซึึ�งกิรัะบวนกิารัในเบ่�องต้้น 
ได้สำำาเร็ัจแล้วในไต้รัมาสำท่ี่� 4 ของปีี 2564 ซึึ�งส่ำงผ่ลให้ภารัะหน่�ของบริัษััที่ลดลงอย่างเป็ีนสำารัะสำำาคัญ่ต้ามความคาดหมายของบริัษััที่ ซึึ�ง
แผ่นกิารัขายหุ้นปีรัะกิอบไปีด้วยหลายขั�นต้อน แต่้กิารัช่ำารัะเงินส่ำวนใหญ่่คาดว่าจะเกิิดขึ�นในไต้รัมาสำท่ี่� 1 ของปีี 2565 โดยปีรัะมาณ์กิารัว่า 
หลังจากิแผ่นกิารัขายหุ้นทัี่�งหมดเสำร็ัจสำมบูรัณ์์แล้ว สัำดส่ำวนของภารัะหน่�สิำนท่ี่�ม่ภารัะดอกิเบ่�ยต่้อส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้นเป็ีนไปีต้ามนโยบายของบริัษััที่  
ภารัะหน่�สิำนและอัต้รัาส่ำวนหน่�สิำนต่้อทุี่น เป็ีนดังน่�

คัำาอธิบายุการวิเคัราะห์ฐานะทางการเงินและผู้ลการดำาเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

ตารางแสด้งอัตราส่วนหนี�สินต่อทุน

หน่วย : ล้านบาท

2560 2561 2562 2563
ไต้รัมาสำ 1 

ปีี 2564

ไต้รัมาสำ 2 

ปีี 2564

ไต้รัมาสำ 3 

ปีี 2564

ไต้รัมาสำ 4 

ปีี 2564

หน่�สิำน 10,868 19,117 23,910 22,271 22,662 22,730 25,977 17,515

ทุี่น 5,914 5,227 5,043 4,641 4,426 3,920 3,339 4,049

อัต้รัาส่ำวนหน่�สิำนต่้อทุี่น 1.84 3.66 4.74 4.80 5.12 5.80 7.78 4.33

บริัษััที่รัายงานอัต้รัาส่ำวนหน่�สิำนต่้อทุี่นสูำงสุำดในไต้รัมาสำท่ี่� 3 ปีี 2564 และลดลงเป็ีนอย่างมากิในไต้รัมาสำท่ี่� 4 ปีี 2564 จากิกิารัจ่ายช่ำารัะค่นหน่�
ค่าก่ิอสำร้ัางจากิกิรัะแสำเงินสำดจากิกิารัขายหุ้น

แนวโน�มข้องบริษััท
กิารัขายที่รััพื่ย์สิำนเพ่ื่�อสำร้ัางกิรัะแสำเงินสำดเพ่ื่�อกิารัช่ำารัะค่นหน่�สิำนต้ามนโยบายของบริัษััที่ จะที่ำาให้ภารัะหน่�ลดลงและส่ำงผ่ลให้ต้้นทุี่นที่างกิารัเงิน
ลดลงอย่างเป็ีนสำารัะสำำาคัญ่ นอกิจากินั�นกิรัะแสำเงินสำดส่ำวนเกิินจะเป็ีนท่ี่�มาของแหล่งเงินทุี่นท่ี่�สำำาคัญ่ เน่�องจากิบริัษััที่ม่ความมุ่งมั�นท่ี่�จะพัื่ฒนา
โครังกิารัมิกิซ์ึยูสำด้านกิารัศึกิษัาและโครังกิารัท่ี่�อยู่อาศัยบริัเวณ์พื่รัะรัาม 3 โดยบรัิษััที่ได้ซ่ึ�อท่ี่�ดินแล้วและพื่รั้อมท่ี่�จะดำาเนินกิารัต้่อในปีี 2565 
โดยเฉพื่าะโครังกิารัด้านสำถึานศึกิษัาบริัษััที่ได้เร่ังดำาเนินโครังกิารัพัื่ฒนาโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ซึึ�งเป็ีนโครังกิารัท่ี่�สำำาคัญ่ของบริัษััที่ให้เร็ัวขึ�น ซึึ�งคาดว่า 
จะสำามารัถึปีรัะกิาศรัายช่่�อแบรันด์กิารัศึกิษัาท่ี่�ได้รัับกิารัคัดเล่อกิให้บริัหารัจัดกิารัย่างเป็ีนที่างกิารัได้ในเร็ัววันน่� ปีรัะกิอบกัิบสำถึานกิารัณ์์ของ 
โรัครัะบาดได้เข้าสู่ำจุดสูำงสุำดแล้ว ที่ำาให้มั�นใจว่าในปีี 2565 ผ่ลปีรัะกิอบกิารัจะต้้องด่กิว่าปีีท่ี่�ผ่่านมาอย่างแน่นอน 

สรุปผู้ลการด้ำาเนินงานในปี 2564
หน่วย : ล้านบาท

งบกำาไรขาด้ทุนและกำาไรขาด้ทุนเบ็ด้เสร็จ สำาหรับปีสิ�นสุด้วันที� 31 ธัุนวาคม 2564 31 ธัุนวาคม 2563 31 ธัุนวาคม 2564 ร้อยละ

รายได้้

รัายได้ 3,322.1 3,253.2 (2.1)

รัายได้พิื่เศษั 231.3 283.3 22.5

รายได้้รวม 3,553.4 3,536.5 (0.5)

ค่าใช้จ่าย

ต้้นทุี่นขาย 1,559.7 1,608.2 3.1

ค่าใช้่จ่ายดำาเนินงานที่างต้รังท่ี่�เกิิดจากิอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทุี่น 2.8 4.3 53.6

ต้้นทุี่นในกิารัจัดจำาหน่าย 199.0 181.7 (8.7)

ค่าใช้่จ่ายในกิารับริัหารั 306.9 396.7 29.3

ค่าต้อบแที่นกิรัรัมกิารัและผู้่บริัหารั 40.2 39.2 (2.5)

ขาดทุี่นจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนเงินต้รัาต่้างปีรัะเที่ศ - 649.8 100.0

ขาดทุี่นจากิกิารัปีรัับมูลค่ายุติ้ธุรัรัมของอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทุี่น 22.1 - (100.0)

ค่าใช้จ่ายรวม 2,130.7 2,879.9 35.2

กำาไรจากการด้ำาเนินงาน 1,422.7 656.6 (53.8)

รัายได้ที่างกิารัเงิน 0.6 0.4 (33.3)

ต้้นทุี่นที่างกิารัเงิน (609.2) (1,129.5) 85.4

กำาไร (ขาด้ทุน) ก่อนภาษีัเงินได้้ 814.1 (472.5) (158.0)

ค่าใช้่จ่ายภาษ่ัเงินได้ 126.1 356.8 183.0

กำาไร (ขาด้ทุน) สุทธิุสำาหรับปี 688.0 (829.3) (220.5)

ขาดทุี่นสำำาหรัับปีีจากิกิารัดำาเนินงานท่ี่�ยกิเลิกิ (1,094.3) (610.0) (44.3)

ขาด้ทุนสำาหรับปี (406.3) (1,439.3) 254.2
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รายุได�
บริัษััที่รัายงานรัายได้รัวมสำำาหรัับปีี 2564 จำานวน 3,536.5 ล้านบาที่ 
ลดลงร้ัอยละ 0.5 จากิปีี 2020 ซึึ�งสำาเหตุ้หลักิเกิิดจากิ

• รัายได้จากิกิารัขายอาคารัชุ่ด FSPR สำำาหรัับปีี 2564 จำานวน  
3,175.6 ล้านบาที่ ลดลงรัอ้ยละ 2.8 จากิปีี 2563 สำาเหต้หุลักิเกิิดจากิ 
บริัษััที่ดำาเนินงานภายใต้้กิารัรัะบาดของโควิดของปีรัะเที่ศไที่ย  
โดยมาต้รักิารัและข้อจำากัิดของรััฐบาลสำ่งผ่ลให้กิารัสำ่งมอบและ
กิารัโอนอาคารัชุ่ดพัื่กิอาศัยของโครังกิารั FSPR ต้้องเล่�อนออกิไปี 
อย่างไรัก็ิต้ามหากิพิื่จารัณ์าอัต้รัากิำาไรัขั�นต้้นของโครังกิารั FSPR 
จะพื่บว่ายังคงอยู่ในรัะดับท่ี่�สูำงถึึง 49% และบรัิษััที่ยังม่ยอดขาย
ท่ี่�รัอกิารัรัับรู้ัรัายได้ (backlog) มากิกิว่า 6,000 ล้านบาที่ ซึึ�งจะ 
ที่ยอยรัับรู้ัรัายได้ในปีีถัึดไปี นอกิจากินั�นด้วยคุณ์ลักิษัณ์ะความพื่ร้ัอม 
เข้าอยู่ได้ทัี่นท่ี่ของอาคารัชุ่ด FSPR บริัษััที่มั�นใจว่าจะม่ยอดขาย
เพิื่�มขึ�นในอนาคต้

• รัายได้พิื่เศษัจากิรัายได้พิื่เศษัจำานวน 283.3 ล้านบาที่ เพิื่�มขึ�นร้ัอยละ  
22.5 จากิปีี 2563 ซึึ�งรัายได้พิื่เศษัของปีี 2564 ส่ำวนใหญ่่ จำานวน 
277.0 ล้านบาที่ เป็ีนรัายได้จากิอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทุี่นของ
โครังกิารัโอวิงด่นซึึ�งเป็ีนโรังเร่ัยนท่ี่�สำหรัาช่อาณ์าจักิรั ขณ์ะท่ี่�ปีีก่ิอน
รัายได้พิื่เศษั ได้แก่ิกิำาไรัจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนจำานวน 231.3 ล้านบาที่  
ปัีจจุบันบริัษััที่ไดด้ำาเนนิกิารัเจรัจากิบัแบรันดก์ิารัศกึิษัาท่ี่�เปีน็หนึ�งใน
แบรันดชั์่�นนำาของสำหรัาช่อาณ์าจกัิรั โดยโรังเร่ัยนโอวงิด่นม่แผ่นท่ี่�จะ
เปิีดภาคกิารัศึกิษัาอ่กิครัั�งในไต้รัมาสำท่ี่� 3 ของปีี 2565

คั่าใช�จ่ายุ
บริัษััที่รัายงานค่าใช้่จ่ายรัวมในปีี 2564 จำานวน 2,879.9 ล้านบาที่ 
เพิื่�มขึ�นร้ัอยละ 35.2 จากิปีี 2563 สำาเหตุ้ท่ี่�สำำาคัญ่เกิิดจากิ

• ต้้นทุี่นขายอาคารัชุ่ด FSPR ปีี 2564 ม่จำานวน 1,608.2 ล้านบาที่ 
โดยม่อัต้รัากิำาไรัขึ�นต้้นร้ัอยละ 49 ซึึ�งลดลงเล็กิน้อยเม่�อเท่ี่ยบกัิบปีี 
2563 สำาเหตุ้หลักิเกิิดจากิกิารัเพิื่�มขึ�นของต้้นทุี่นค่าก่ิอสำร้ัาง โดย
บริัษััที่ยังคงดำาเนินมาต้รักิารัควบคุมค่าใช้่จ่ายในกิารักิ่อสำร้ัางให้อยู่
ในรัะดับท่ี่�เหมาะสำม

• ต้้นทุี่นในกิารัจัดจำาหน่าย FSPR ปีี 2564 จำานวน 181.7 ล้านบาที่ 
ลดลงร้ัอยละ 8.7 จากิปีี 2563 ซึึ�งสำอดคล้องกัิบรัายได้จากิกิารัขาย 
อาคารัชุ่ดท่ี่�ลดลง

• ค่าใช้่จ่ายในกิารับริัหารั ปีี 2564 จำานวน 396.7 ล้านบาที่ เพิื่�มขึ�น 
ร้ัอยละ 29.3 จากิปีี 2563 ซึึ�งเป็ีนผ่ลมาจากิกิารัที่ำารัายกิารั
จำาหน่ายส่ำวนงานธุุรักิิจโรังแรัม ที่ำาให้ค่าท่ี่�ปีรึักิษัาและค่าบริักิารั
ที่างวิช่าช่่พื่เพิื่�มขึ�น

• ขาดทุี่นจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยน ปีี 2564 จำานวน 649.8 ล้านบาที่ 
ซึึ�งเป็ีนผ่ลจากิรัับรู้ัผ่ลขาดทีุ่นจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนเงินต้รัารัะหว่าง
ปีรัะเที่ศของหน่�สิำนในสำกุิลเงินต่้างปีรัะเที่ศจากิกิารัอ่อนค่าลงของ
สำกุิลเงินบาที่ ในขณ์ะท่ี่�ในปีี 2563 ม่กิำาไรัจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยน
จำานวน 231.3 ล้านบาที่ บริัษััที่ต้รัะหนักิและคำานึงถึึงผ่ลกิรัะที่บ 
ดังกิล่าว ซึึ�งจากิกิารันำากิรัะแสำเงินสำดท่ี่�ได้จากิกิารัจำาหน่ายสิำนที่รััพื่ย์
ไปีจ่ายช่ำารัะค่นหน่�จะส่ำงผ่ลให้ความเส่ำ�ยงของอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนลดลง
อย่างเป็ีนนัยสำำาคัญ่ 

กำาไรจากการดำาเนินงาน
บริัษััที่รัายงานกิำาไรัจากิกิารัดำาเนินงานในปีี 2564 จำานวน 656.6 ล้านบาที่  
ลดลงรั้อยละ 53.8 จากิปีี 2563 สำาเหตุ้หลักิเกิิดจากิกิารัเพิื่�มขึ�น 
ของขาดทุี่นจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนต้ามท่ี่�กิล่าวไว้ในข้างต้้น อย่างไรัก็ิต้าม
ในรัะหว่างปีีบรัิษััที่ได้ดำาเนินกิารัขายที่รััพื่ย์สิำน โดยนำาเงินไปีช่ำารัะค่น 
หน่�สิำนต้ามนโยบายของบริัษััที่ ที่ำาให้ผ่ลกิรัะที่บจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยน
ลดลงอย่างเป็ีนสำารัะสำำาคัญ่

ต�นทุนทางการเงิน
บริัษััที่รัายงานต้้นทุี่นที่างกิารัเงินในปีี 2564 จำานวน 1,129.5 ล้านบาที่  
เพิื่�มขึ�นร้ัอยละ 85.4 จากิปีี 2563 ซึึ�งเป็ีนผ่ลจากิกิารัหยุดรัับรู้ัต้้นทุี่น
ที่างกิารัเงนิเข้าเป็ีนต้้นที่นุของโรังแรัม เน่�องจากิกิารัก่ิอสำร้ัางแล้วเสำรัจ็  
โดยบริัษััที่รัับรู้ัต้้นทุี่นที่างกิารัเงินเป็ีนค่าใช้่จ่ายในงบกิำาไรัขาดทุี่น 
นอกิจากินั�นภารัะหน่�ของบริัษััที่ก็ิอยู่ในรัะดับท่ี่�สูำง บริัษััที่ต้รัะหนักิ
และคำานึงถึึงผ่ลกิรัะที่บดังกิล่าว ซึึ�งจากิกิารันำากิรัะแสำเงินสำดท่ี่�ได้จากิ 
กิารัจำาหน่ายสิำนที่รััพื่ย์ไปีจ่ายช่ำารัะค่นหน่�จะส่ำงผ่ลให้ต้้นทุี่นที่างกิารัเงิน
ลดลงอย่างเป็ีนนัยสำำาคัญ่ในปีีถัึดไปี

ค่ัาใช�จ่ายุภาษีัเงินได�
บริัษััที่รัายงานค่าใช้่จ่ายภาษ่ัเงินได้ในปีี 2564 จำานวน 356.8 ล้านบาที่  
เพิื่�มขึ�นร้ัอยละ 183.0 จากิปีี 2563 เน่�องจากิในปีี 2563 บริัษััที่รัับรู้ั
ค่าเผ่่�อกิารัดอ้ค่าจากิกิารัขายธุุรักิิจโรังแรัมและไดบั้นทึี่กิรัายไดภ้าษ่ัเงิน
ได้จากิรัายกิารัดังกิล่าวไว้ 205.8 ล้านบาที่ 

ข้าดทุนจากการดำาเนินงานท่ียุกเลิก
เพ่ื่�อให้สำอดคล้องกัิบข้อกิำาหนดของมาต้รัฐานกิารัรัายงานที่างกิารัเงิน  
บริัษััที่แยกิแสำดงผ่ลกิารัดำาเนินงานของส่ำวนงานธุุรักิิจโรังแรัมเป็ีน 
“ขาดทุี่นสำำาหรัับปีีจากิกิารัดำาเนินงานท่ี่�ยกิเลิกิ” ซึึ�งปีี 2564 ม่จำานวน 
610.0 ล้านบาที่ ลดลงร้ัอยละ 44.3 จากิปีี 2563 ทัี่�งน่�เน่�องจากิใน 
ปีี 2563 บริัษััที่ได้รัับรู้ัค่าเผ่่�อกิารัด้อยค่าจากิกิารัขายธุุรักิิจโรังแรัม
จำานวน 739.9 ล้านบาที่ 

กำาไร (ข้าดทุน) สุทธิ
บริัษััที่รัายงานผ่ลขาดทุี่นสุำที่ธิุสำำาหรัับปีี 2564 จำานวน 1,439.3 ล้านบาที่  
เพิื่�มขึ�นร้ัอยละ 254.2 จากิปีี 2563 ต้ามเหตุ้ผ่ลท่ี่�ได้กิล่าวไว้ในข้าง
ต้้น บริัษััที่คาดว่าผ่ลปีรัะกิอบกิารัของบริัษััที่ม่แนวโน้วท่ี่�ด่ขึ�น เน่�องจากิ
ต้้นทุี่นที่างกิารัเงิน และความผั่นผ่วนของอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนลดลงอย่าง
เป็ีนสำารัะสำำาคัญ่จากินโยบางเร่ังกิารัจ่ายช่ำารัะหน่�สิำน รัวมถึึงผ่ลกิรัะที่บ
ของสำถึานกิารัณ์์แพื่ร่ัรัะบาดของโรัคโควิด 19 ม่แนวโน้มท่ี่�ด่ขึ�น

ฐานะการเงิน
บริัษััที่ม่สิำนที่รััพื่ย์รัวม ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 จำานวน 21,563.8 
ล้านบาที่ เม่�อเท่ี่ยบกัิบ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2563 ท่ี่�ม่สิำนที่รััพื่ย์รัวม
จำานวน 26,912.0 ล้านบาที่ สิำนที่รััพื่ย์รัวมลดง 5,348.2 ล้านบาที่ คิด
เป็ีนลดลงร้ัอยละ 19.9 โดยสำาเหตุ้หลักิเกิิดจากิกิารัขายสิำนที่รััพื่ย์ธุุรักิิจ
โรังแรัมในรัะหว่างปีี 2564 ที่ำาให้ท่ี่�ดินอาคารัและอุปีกิรัณ์์ลดลง จำานวน 
9,580.3 ล้านบาที่ และที่ำาให้ลูกิหน่�กิารัค้าและลกูิหน่�อ่�นลดลง จำานวน 
723.5 ล้านบาที่ เน่�องจากินำาภาษ่ัซ่ึ�อของธุุรักิิจโรังแรัมไปีเป็ีนต้้นทุี่น 
กิารัขายธุุรักิิจโรังแรัมจำานวน 356.1 ล้านบาที่ และเงินมัดจำาจ่าย 

คัำาอธิบายุการวิเคัราะห์ฐานะทางการเงินและผู้ลการดำาเนินงาน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที�สำาคัญ่

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที� 31 ธัุนวาคม

2564 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัต้รัาส่ำวนสำภาพื่คล่อง (เท่ี่า) (Current Ratio) 0.73 0.67

อัต้รัาส่ำวนสำภาพื่คล่องหมุนเร็ัว (เท่ี่า) (Quick Ratio) 0.12 0.13

อัต้รัาส่ำวนสำภาพื่คล่องกิรัะแสำเงินสำด (เท่ี่า) (Operating Cash Flow Ratio) (0.30) 0.06

อัตราส่วนแสด้งประสิทธิุภาพในการด้ำาเนินงาน (Operating Efficiency Ratio)

อัต้รัาส่ำวนหมุนเว่ยนลูกิหน่�กิารัค้า (เท่ี่า) (Accounts Receivable Turnover) 21.04 38.37

รัะยะเวลาเก็ิบหน่�เฉล่�ย (วัน) (Days of Receivables) 17.11 9.38

อัต้รัาส่ำวนหมุนเว่ยนเจ้าหน่� (เท่ี่า) (Accounts Payable Turnover) 14.97 15.35

รัะยะเวลาช่ำารัะหน่� (วัน) (Days of Payables) 24.05 23.45

รัะยะเวลากิารัแปีลงเป็ีนเงินสำด (วัน) (Cash Conversion Cycle) (6.94) (14.07)

อัตราส่วนแสด้งความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)

อัต้รัากิำาไรัขั�นต้้น (%) (Gross Profit Margin) 48.03% 52.20%

อัต้รัากิำาไรัจากิกิารัดำาเนินงาน (%) (Operating Profit Margin) 20.12% 43.60%

อัต้รัากิำาไรัสุำที่ธิุ (%) (Net Profit Margin) (40.70%) (11.43%)

อัต้รัาผ่ลต้อบแที่นผู้่ถ่ึอหุ้น (%) (Return on Equity) (33.13%) (8.39%)

อัต้รัาผ่ลต้อบแที่นจากิสิำนที่รััพื่ย์ (%) (Return on Assets) (5.9%) (1.50%)

อัต้รัาหมุนเว่ยนของสิำนที่รััพื่ย์ (เท่ี่า) (Total Assets Turnover) 0.15 0.13

ล่วงหน้าเพ่ื่�อซ่ึ�อสิำนที่รััพื่ย์ลดลงจำานวน 356.0 ล้านบาที่ ซึึ�งเป็ีนไปีต้าม
ความค่บหน้าของกิารักิ่อสำร้ัาง นอกิจากินั�นท่ี่�ดินและต้้นทีุ่นโครังกิารั
รัะหว่างก่ิอสำร้ัางและสำาธุารัณู์ปีโภค ลดลงจำานวน 198.9 ล้านบาที่ 
ซึึ�งเกิิดจากิกิารัที่ยอยรัับรู้ัเป็ีนต้้นทุี่นต้ามกิารัรัับรู้ัรัายได้ของโครังกิารั
เจ้าพื่รัะยาเอสำเต้ที่ อย่างไรัก็ิต้ามจากิกิารัขายสำินที่รััพื่ย์ธุุรักิิจโรังแรัม
ในรัะหวางปีี 2564 ที่ำาให้สิำนที่รััพื่ย์เพิื่�มขึ�นจำานวน 3,346.4 ล้านบาที่  
ซึึ�งในจำานวนน่�ปีรัะกิอบดว้ยกิารัเพิื่�มขึ�นของเงินให้กู้ิย่มรัะยะยาวจำานวน 
2,000 ล้านบาที่ และกิารัเพิื่�มขึ�นของเงินลงทุี่นท่ี่�จัดปีรัะเภที่เป็ีน
สิำนที่รััพื่ย์ไม่หมุนเว่ยนหร่ัอกิลุ่มสิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�จะจำาหน่ายท่ี่�จดัปีรัะเภที่เป็ีน
สิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�ถ่ึอไว้เพ่ื่�อขายเพิื่�มขึ�น 1,346.4 ล้านบาที่ 

บริัษััที่ม่หน่�สิำนรัวม ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 จำานวน 17,514.9 
ล้านบาที่ เม่�อเท่ี่ยบกัิบ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2563 ท่ี่�ม่หน่�สิำนรัวม
จำานวน 22,271.3 ล้านบาที่ หน่�สำินรัวมลดลง 4,756.4 ล้านบาที่  
คิดเป็ีนลดลงร้ัอยละ 21.4 ส่ำบเน่�องจากินโยบายกิารัเร่ังช่ำารัะหน่�สิำน
ของกิลุ่มบริัษััที่ท่ี่�บริัษััที่ได้ดำาเนินกิารัในปีี 2564 ท่ี่�ผ่่าน โดย ณ์ วันท่ี่�  
31 ธัุนวาคม 2564 ม่หน่�สิำนท่ี่�ภารัะดอกิเบ่�ยอยู่ท่ี่� 11,471 ล้านบาที่ 

ลดลง 4,346 ล้านบาที่ นอกิจากิน่�หน่�สิำนท่ี่�ไม่ม่ภารัะดอกิเบ่�ย ณ์ วันท่ี่� 
31 ธัุนวาคม 2564 จำานวน 6,044 ล้านบาที่ม่ส่ำวนปีรัะกิอบหลักิจำานวน 
3,468 ล้านบาที่เป็ีนเงินรัับล่วงหน้าค่าห้องของโครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำไพื่รั
เวที่เรัสำซิึเด้นซ์ึ ซึึ�งจะที่ะยอยลดลงต้ามกิารัรัับรู้ัรัายได้ในอนาคต้ต่้อไปี

บริัษััที่ม่ส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้น ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 จำานวน 4,049.0 
ล้านบาที่ เม่�อเท่ี่ยบกัิบ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2563 ท่ี่�ม่ส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้น 
จำานวน 4,640.7 ล้านบาที่ ส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้นลดลง 591.7 ล้านบาที่ 
คิดเป็ีนลดลงร้ัอยละ 12.8 สำาเหตุ้หลักิเกิิดจากิผ่ลขาดทุี่นสุำที่ธิุท่ี่�เกิิดขึ�น 
สำำาหรัับปีี 2564 อย่างไรัก็ิต้ามในปีี 2564 คณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่
ม่มติ้อนุมัติ้ให้เปีล่�ยนแปีลงวัต้ถุึปีรัะสำงค์ของแผ่นธุุรักิิจสำำาหรัับท่ี่�ดิน 
แปีลงหนึ�ง จากิแผ่นธุุรักิิจพัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เป็ีนกิารัถ่ึอครัองเพ่ื่�อ
หาปีรัะโยช่น์จากิกิารัเพิื่�มขึ�นของมูลค่าของสิำนที่รััพื่ย์ ดังนั�นบริัษััที่จึงได้
โอนเปีล่�ยนปีรัะเภที่ท่ี่�ดินแปีลงดังกิล่าวจากิท่ี่�ดิน อาคารัและอุปีกิรัณ์์ 
เป็ีนอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงทีุ่น โดยรัับรู้ัสำ่วนต่้างรัะหว่างมูลค่า
ยุติ้ธุรัรัมและรัาคาต้ามบัญ่ช่่จำานวน 655.55 ล้านบาที่ เป็ีนส่ำวนเกิิน
ทุี่นจากิกิารัต่้รัาคาสิำนที่รััพื่ย์ในส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้น
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กระแสเงินสด
ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่เงินสำดและรัายกิารัเท่ี่ยบเท่ี่า
เงินสำดจำานวน 971.9 ล้านบาที่ เพิื่�มขึ�นจากิปีี 2563 จำานวน 583.6 
ล้านบาที่ หร่ัอเพิื่�มขึ�นร้ัอยละ 150.3 โดยบริัษััที่ม่เงินสำดสุำที่ธิุใช้่ไปีใน
กิิจกิรัรัมดำาเนินงานจำานวน 4,919.2 ล้านบาที่ ซึึ�งส่ำวนใหญ่่มาจากิจ่าย
ช่ำารัะหน่�ค่าก่ิอสำร้ัางและจ่ายต้้นทุี่นที่างกิารัเงิน อย่างไรัก็ิต้ามบริัษััที่ม่
เงินสำดสุำที่ธิุได้มาจากิกิิจกิรัรัมกิารัลงทุี่นจำานวน 6,200.8 ล้านบาที่  
ซึึ�งส่ำวนใหญ่่ได้มาจากิเงินสำดรัับจากิกิารัขายสิำนที่รััพื่ย์ของธุุรักิิจโรังแรัม
จำานวน 9,803.7 ล้านบาที่ แต่้ในขณ์ะเด่ยวกัินบริัษััที่ได้จ่ายเงินเพ่ื่�อ 
ซ่ึ�อสิำนที่รััพื่ย์เงินลงทุี่นท่ี่�ถ่ึอไว้เพ่ื่�อขาย 1,346.4 ล้านบาที่ และให้กู้ิย่ม
รัะยะยาวแก่ิบริัษััที่ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัินจำานวน 2,000 ล้านบาที่ นอกิจากินั�น 
บริัษััที่ได้จ่ายเงินเพ่ื่�อซ่ึ�อสิำนที่รััพื่ย์ถึาวรัเพ่ื่�อกิารัก่ิอสำร้ัางโรังแรัม 
โฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา และโรังแรัมคาเพื่ลา กิรุังเที่พื่ 
จำานวน 250.6 ล้านบาที่ และบริัษััที่ใช้่เงินไปีในกิิจกิรัรัมจัดหาเงิน 
จำานวน 753.4 ล้านบาที่ ซึึ�งส่ำวนใหญ่่เกิิดจากิกิารัจ่ายช่ำารัะค่นเงินกู้ิย่ม  
หุ้นกู้ิ และตั้�วแลกิเงิน จำานวน 248.2 ล้านบาที่ 378.7  ล้านบาที่ และ 
65 ล้านบาที่ ต้ามลำาดับ และจ่ายช่ำารัะหน่�สิำนต้ามสัำญ่ญ่าเช่่า จำานวน 
90.7 ล้านบาที่ 

ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2563 บริัษััที่ม่เงินสำดและรัายกิารัเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสำด
จำานวน 388.3 ล้านบาที่ เพิื่�มขึ�นจากิปีี 2562 จำานวน 114.3 ล้านบาที่ 
หร่ัอเพิื่�มขึ�นร้ัอยละ 41.7 โดยบริัษััที่ม่เงินสำดสุำที่ธิุได้มาจากิกิิจกิรัรัม
ดำาเนินงานจำานวน 1,140.8 ล้านบาที่ ซึึ�งส่ำวนใหญ่่มาจากิกิำาไรัจากิ
กิารัดำาเนินงานก่ิอนกิารัเปีล่�ยนแปีลงในสิำนที่รััพื่ย์และหน่�สิำนดำาเนินงาน  
จำานวน 900.5 ล้านบาที่ กิารัลดลงของท่ี่�ดินและต้้นทุี่นโครังกิารัรัะหว่าง
ก่ิอสำร้ัางและสำาธุารัณู์ปีโภคโครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ 
จำานวน 506.1 และกิารัลดลงของเงินมัดจำาจ่ายล่วงหน้าค่าก่ิอสำร้ัาง 
จำานวน 722.7 ล้านบาที่ นอกิจากินั�นบริัษััที่ม่เงินสำดสุำที่ธิุได้มาจากิ
กิิจกิรัรัมกิารัลงทีุ่นจำานวน 654.7 ล้านบาที่ ซึึ�งส่ำวนใหญ่่ได้มาจากิ
เงินสำดรัับจากิเงินฝากิธุนาคารัท่ี่�ใช้่เป็ีนหลักิปีรัะกัินจำานวน 1,905.6 
ล้านบาที่ แต้่ในขณ์ะเด่ยวกิันบริัษััที่ได้จ่ายเงินเพ่ื่�อซ่ึ�อสิำนที่รััพื่ย์ถึาวรั
เพ่ื่�อกิารัก่ิอสำร้ัางโรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา 
และโรังแรัมคาเพื่ลา กิรุังเที่พื่ จำานวน 1,248.5 ล้านบาที่ อย่างไรั
ก็ิต้ามบริัษััที่ใช้่เงินไปีในกิิจกิรัรัมจัดหาเงิน จำานวน 1,705.6 ล้านบาที่  
ซึึ�งส่ำวนใหญ่่เกิิดจากิกิารัจ่ายช่ำารัะค่นหุ้นกู้ิจำานวน 358.0 ล้านบาที่  
และจ่ายช่ำารัะค่นเงินกู้ิย่มรัะยะยาว 1,410.0 ล้านบาที่ แต่้บริัษััที่ได้รัับ
เงินจากิกิารัออกิตั้�วแลกิเงินจำานวน 172.6 ล้านบาที่ 

สรุปเงินสด้สุทธิุได้้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดั้งนี�

หน่วย : ล้านบาท

รายการ สำาหรับปี
สิ�นสุด้วันที�

31 ธัุนวาคม 2562

สำาหรับปี
สิ�นสุด้วันที�

31 ธัุนวาคม 2563

สำาหรับปี
สิ�นสุด้วันที�

31 ธัุนวาคม 2564

เงินสำดสุำที่ธิุได้มาจากิ (ใช้่ไปีใน) กิิจกิรัรัมดำาเนินงาน (1,512.9) 1,140.8 (4,919.2)

เงินสำดสุำที่ธิุได้มาจากิ (ใช้่ไปีใน) กิิจกิรัรัมลงทุี่น (735.3) 654.7 6,200.8

เงินสำดสุำที่ธิุได้มาจากิ (ใช้่ไปีใน) กิิจกิรัรัมจัดหาเงิน 877.7 (1,705.6) (753.4)

ปัจจัยุท่ีอาจมีผู้ลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคัต
บริัษััที่ม่รัายได้หลักิจากิธุุรักิิจพัื่ฒนาอสำังหาริัมที่รััพื่ย์ ดังนั�น ผ่ลปีรัะกิอบกิารัของบรัิษััที่จะขึ�นอยู่กัิบช่่วงของกิารัรัับรู้ัรัายได้อันเน่�องมาจากิ 
กิารัโอนกิรัรัมสิำที่ธิุ�จากิโครังกิารัต่้างๆ ของบริัษััที่ อย่างไรัก็ิต้าม บริัษััที่ได้ขยายกิารัลงทุี่นในอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์เพ่ื่�อท่ี่�จะสำามารัถึก่ิอให้เกิิดรัายได้
อย่างต่้อเน่�อง เช่่น กิารัลงทุี่นในโครังกิารัโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ นอกิจากิน่� ปัีจจัยสำำาคัญ่อ่�นๆ ท่ี่�ม่ผ่ลกิรัะที่บต่้อรัายได้ในอนาคต้ของบริัษััที่ เช่่น  
ภาวะเศรัษัฐกิิจโดยรัวมของปีรัะเที่ศและทัี่�วโลกิในแต่้ละช่่วงเวลา สำภาวะกิารัแข่งขัน รัวมถึึงต้้นทุี่นกิารัก่ิอสำร้ัาง เป็ีนต้้น

ณ วันที� 31 ธัุนวาคม

2564 2563

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการชำาระหนี� (Debt Leverage Ratio)

อัต้รัาส่ำวนหน่�สิำนต่้อทุี่น (เท่ี่า) (Debt to Equity Ratio) 4.33 4.80

อัต้รัาส่ำวนหน่�สิำนท่ี่�ม่ภารัะดอกิเบ่�ยต่้อส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้น (เท่ี่า) 
(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) 2.83 3.41

อัต้รัาส่ำวนความสำามารัถึช่ำารัะดอกิเบ่�ย (เท่ี่า) (Interest Coverage Ratio) 0.58 2.34

อัต้รัากิารัจ่ายเงินปัีนผ่ล (%) (Dividend Payout Ratio) - -
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

บริัษััที่ให้ความสำำาคัญ่ในกิารับริัหารัความเส่ำ�ยงในปัีจจัยต่้างๆ ท่ี่�อาจม่
ผ่ลกิรัะที่บต้่อกิารัดำาเนินธุุรักิิจอย่างม่นัยสำำาคัญ่ ให้สำามารัถึควบคุม
และอยู่ในรัะดับท่ี่�บริัษััที่สำามารัถึยอมรัับได้ ทัี่�งน่� ปัีจจัยความเส่ำ�ยงหลักิ
สำามารัถึสำรุัปีได้ ดังน่�

1. คัวามเส่ียุงด�านกลยุุทธ์
 1.1 ความเส่่ย์งจากความไม่ต่อเน่่องในการรับีร้�ราย์ได�
เน่�องจากิบริัษััที่เริั�มดำาเนินธุุรักิิจเก่ิ�ยวกัิบอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ตั้�งแต่้ ปีี 2553 
ซึึ�งม่กิารัรัับรู้ัรัายไดจ้ากิสิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขายและสิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�สำร้ัางกิารัรัับรู้ั
รัายได้อย่างต่้อเน่�อง ปัีจจุบันม่รัายได้หลักิจากิสิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย ได้แก่ิ 
โครังกิารัอิล่เม้นท์ี่ ศร่ันคริันที่ร์ั ท่ี่�ปัีจจุบันได้ที่ำากิารัก่ิอสำร้ัางแล้วเสำร็ัจ
และเริั�มที่ยอยรัับรู้ัรัายได้ตั้�งแต่้ปีี 2556 ซึึ�งปัีจจุบันได้ขายหมดและ 
ปิีดโครังกิารัแล้วในปีี 2561 รัวมถึึงโครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ  
กิรุังเที่พื่ ณ์ แม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา ท่ี่�ที่ำากิารัก่ิอสำร้ัางแล้วเสำร็ัจและเริั�มรัับรู้ั
รัายได้ตั้�งแต่้ไต้รัมาสำ 4 ปีี 2562 เป็ีนต้้นมา

เน่�องจากิในปีี 2564 บริัษััที่ได้จำาหน่ายไปีซึึ�งธุุรักิิจโรังแรัม ทัี่�งโรังแรัม 
คาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ และโรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา 
เพ่ื่�อเป็ีนกิรัะแสำเงินสำดในกิารัเร่ังช่ำารัะค่นหน่�ต้ามนโยบายของบริัษััที่  
จึงที่ำาให้กิารัรัับรู้ัรัายได้ต่้อเน่�องในอนาคต้นั�นขาดหายไปี 

แต่้อย่างไรัก็ิต้าม บริัษััที่ได้ต้รัะหนักิถึึงความสำำาคัญ่ของกิารัรัับรู้ัรัายได้ 
อย่างต่้อเน่�อง บริัษััที่จึงได้ม่นโยบายท่ี่�จะพื่ัฒนาโครังกิารัใหม่ใน 
รัะยะเวลาอนัใกิล้บนท่ี่�ดินย่านพื่รัะรัาม 3 ขนาด 22 ไรั ่3 งาน 93.6 ต้ารัางวา  
(9.1 เอเคอร์ั) เป็ีนโครังกิารัพัื่ฒนาอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์แบบผ่สำมผ่สำาน  
ซึึ�งจะปีรัะกิอบไปีด้วย โครังกิารัอาคารัท่ี่�อยู่อาศัยท่ี่�จะม่กิารัรัับรู้ัรัายได้ 
ในรูัปีแบบสำินที่รััพื่ย์เพ่ื่�อขาย และโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ชั่�นนำาท่ี่�จะม่ 
กิารัรัับรู้ัรัายได้ในรูัปีแบบกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�อง 

ทัี่�งน่� กิารัรัับรู้ัรัายได้จากิโครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซึเิด้นซ์ึ กิรุังเที่พื่ 
ณ์ แม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา รัวมถึึงกิารัพื่ฒันาโครังกิารัใหมทั่ี่�งในส่ำวนของอาคารั
ท่ี่�อยู่อาศัยรัวมถึึงโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ จะเป็ีนนโยบายของกิลุ่มบริัษััที่ 
เพ่ื่�อรัองรัับกิารัรัับรู้ัรัายได้อย่างต่้อเน่�องในอนาคต้ต่้อไปี

 1.2 ความเส่่ย์งจากการลงทุนในโครงการต่างๆ
ธุุรักิิจหลักิของบริัษััที่ค่อ พัื่ฒนาและลงทุี่นโครังกิารัอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ 
ซึึ�งอาจม่ความเสำ่�ยงจากิกิารัลงทีุ่นแล้วไม่ได้รัับผ่ลต้อบแที่นต้าม 
ท่ี่�คาดกิารัณ์์ไว้ ดังนั�น บริัษััที่จึงสำรัรัหาโครังกิารัท่ี่�ม่ศักิยภาพื่เหมาะสำม
แก่ิบริัษััที่และม่ผ่ลต้อบแที่นท่ี่�ด่ เพ่ื่�อให้ได้มาซึึ�งโครังกิารัดงักิล่าว บรัษัิัที่
จึงม่นโยบายในกิารัพื่ิจารัณ์าลงทีุ่นท่ี่�เข้มงวด ม่กิารัจัดที่ำากิารัศึกิษัา
ความเปี็นไปีได้ของโครังกิารัอย่างเคร่ังครััด พิื่จารัณ์าถึึงผ่ลต้อบแที่น 
ความเส่ำ�ยงในด้านต่้างๆ ต้้องม่กิารัที่ำา Due Diligence อย่างละเอ่ยด 
ม่กิารัว่าจ้างผู้่เช่่�ยวช่าญ่ในด้านต่้างๆ เช่่น ท่ี่�ปีรึักิษัาด้านกิฎหมาย  
ท่ี่�ปีรึักิษัาด้านกิารัเงิน ท่ี่�ปีรึักิษัาด้านกิารัต้ลาด เพ่ื่�อให้ได้มาซึึ�งข้อมูล
ปีรัะกิอบกิารัต้ัดสิำนใจในกิารัลงทีุ่นได้อย่างเพ่ื่ยงพื่อ นอกิจากินั�น  
ยังม่กิารักิำาหนดแผ่นกิารัดำาเนินงานไว้อย่างชั่ดเจน ซึึ�งในกิารักิำาหนด 

แผ่นงานนั�นได้คำานึงถึึงปัีจจัยภายนอกิท่ี่�อาจส่ำงผ่ลให้ไม่สำามารัถึ 
ดำาเนินกิารัต้ามแผ่นงานและหนที่างแก้ิไข อ่กิทัี่�งยังม่แผ่นงานใน 
กิารัติ้ดต้ามผ่ลกิารัดำาเนินนานอย่างสำมำ�าเสำมอและเป็ีนรัะบบ 

ทัี่�งน่� โครังกิารัต่้างๆ ท่ี่�จะดำาเนินกิารัลงทุี่นนั�น จะต้้องผ่่านกิารัพิื่จารัณ์า
จากิฝ�ายบริัหารัเป็ีนอย่างด่ รัวมถึึงผ่่านกิารัพิื่จารัณ์าจากิคณ์ะกิรัรัมกิารั
ของบรัิษััที่ท่ี่�ม่ความรู้ั ความเช่่�ยวช่าญ่ เพ่ื่�อให้มั�นใจว่าโครังกิารันั�นๆ 
เป็ีนกิารัลงทุี่นท่ี่�เหมาะสำมแก่ิบริัษััที่

2. คัวามเส่ียุงด�านการปฏิิบัติงาน
 2.1 ความเส่่ย์งด�านการควบีคุมต�นทุนการก่อสร�าง
ในกิารัก่ิอสำร้ัางโครังกิารัอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์นั�น กิารัควบคุมต้้นทุี่น
ก่ิอสำร้ัางเป็ีนหนึ�งในปัีจจัยท่ี่�สำำาคัญ่ท่ี่�จะส่ำงผ่ลต่้อผ่ลต้อบแที่นของ
โครังกิารั วัสำดุก่ิอสำร้ัางนั�นเป็ีนต้้นทุี่นหลักิท่ี่�สำำาคัญ่ โดยค่าก่ิอสำร้ัางมักิม่ 
ความเปีล่�ยนแปีลงไปีมา 

อย่างไรัก็ิด่ บริัษััที่ม่กิารัจัดที่ำาปีรัะมาณ์กิารัค่าก่ิอสำร้ัางของโครังกิารัไว้แล้ว 
อย่างละเอ่ยด เพ่ื่�อให้ได้มาซึึ�งค่าก่ิอสำร้ัางท่ี่�ใกิล้เค่ยงความเป็ีนจริังท่ี่�สุำด
ตั้�งแต่้เริั�มโครังกิารั และเพ่ื่�อสำามารัถึกิำาหนดรัาคาค่าก่ิอสำร้ัางรัวมไว้
กัิบสัำญ่ญ่าว่าจ้างรัับเหมากิ่อสำร้ัาง สำำาหรัับวัสำดุก่ิอสำร้ัางบางรัายกิารั 
ซึึ�งบริัษััที่จัดหาเองจะม่กิารัเปีร่ัยบเท่ี่ยบรัาคาจากิผู้่จำาหน่ายหลายรัาย 
และกิำาหนดรัาคาซ่ึ�อขายคงท่ี่� ณ์ วันที่ำาสัำญ่ญ่า เพ่ื่�อให้ได้รัาคาและ
เง่�อนไขท่ี่�ด่ท่ี่�สุำด ดังนั�น ที่ำาให้ต้ลอดรัะยะเวลาก่ิอสำร้ัางโครังกิารัแต่้ละ
โครังกิารั บริัษััที่ไม่ต้้องรัับความเส่ำ�ยงจากิความผั่นผ่วนดังกิล่าว 

 2.2 ความเส่่ย์งจากการขาย์โครงการไม่ได� 
 ตามประมาณการ
บริัษััที่ม่กิารัที่ำาปีรัะมาณ์กิารักิารัยอดของโครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ 
เรัสำซิึเด้นซ์ึ กิรุังเที่พื่ ณ์ แม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา รัวมถึึงปีรัะมาณ์กิารัรัายได้
ของธุุรักิิจโรังแรัมท่ี่�ปีรัะกิอบไปีดว้ยทัี่�งยอดขายจากิหอ้งพัื่กิ ร้ัานอาหารั 
สำปีา งานจัดเล่�ยงและอ่�นๆ ภายใต้้ภาวะเศรัษัฐกิิจในแต่้ละช่่วงเพ่ื่�อให้
บริัษััที่ได้วางแผ่นกิารัดำาเนินงานได้อย่างม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ท่ี่�สุำด ถึึงแม้
ท่ี่�ผ่่านมา บริัษััที่ยังไม่ม่ยอดขายท่ี่�ไม่เป็ีนไปีต้ามปีรัะมาณ์กิารัอย่างม่
นัยสำำาคัญ่ แต่้ด้วยต้รัะหนักิถึึงความเส่ำ�ยงน่� บริัษััที่ได้กิำาหนดแผ่นกิารั
ขายโดยม่ท่ี่มงานท่ี่�ปีรัะสำบกิารัณ์์และม่ความเช่่�ยวช่าญ่ในธุุรักิิจนั�นๆ 
อ่กิทัี่�งยัง ม่กิารัวางแผ่นกิารัขายโดยคำานึงถึึงผ่ลกิรัะที่บต่้างๆ อ่กิทัี่�ง
ในกิรัะบวนกิารัขายได้จัดหาหลายช่่องที่างเพ่ื่�อบรัรัลุยอดขายต้าม
ท่ี่�ได้ตั้�งไว้ อาทิี่เช่่น ได้จัดหาบริัษััที่ท่ี่�เป็ีนนายหน้าที่างด้านกิารัขาย
อสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ท่ี่�ม่ความเช่่�ยวช่าญ่สำูงและม่เคร่ัอข่ายลูกิค้าทัี่�งในและ
ต่้างปีรัะเที่ศ ดังนั�น ที่างบริัษััที่จึงม่ความมั�นใจว่าจะสำามารัถึดำาเนินกิารั 
ได้ต้ามเป้ีาหมายท่ี่�วางไว้ บริัษััที่ยังม่กิารัติ้ดต้ามผ่ลกิารัดำาเนินกิารัอย่าง
ใกิล้ชิ่ด ม่กิารัวิเครัาะห์สำถึานกิารัณ์์อย่างต่้อเน่�อง และม่นโยบายใน 
กิารัปีรัับเปีล่�ยนแผ่นกิารัขายให้เหมาะสำมต่้อสำภาพื่เศรัษัฐกิิจในเวลานั�นๆ  
อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ 

ปัจำจัำยควัามเส่ิ้�ยง
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3. คัวามเส่ียุงด�านการเงิน

 3.1 ความเส่่ย์งจากการเข้าถึึงแหล่งเงินทุน
บริัษััที่ม่กิารัลงทุี่นในโครังกิารัขนาดใหญ่่ท่ี่�ต้้องใช้่เงินลงทุี่นสูำงใน 
กิารัพื่ฒันาและก่ิอสำร้ัางโครังกิารั จึงจำาเป็ีนต้้องพึื่�งพื่าแหล่งเงินทุี่นหลากิหลาย 
ทัี่�งเงินกู้ิย่มจากิสำถึาบันกิารัเงิน กิารัออกิหุ้นเพิื่�มทุี่น กิารัออกิต้รัาสำารัหน่�ต่้างๆ  
เช่่น หุ้นกู้ิและตั้�วแลกิเงิน รัวมทัี่�งเงินทุี่นหมุนเว่ยนจากิกิารัขาย 
คอนโดม่เน่ยมก่ิอนสำร้ัางเสำร็ัจ ซึึ�งหากิบริัษััที่ไม่สำามารัถึจัดหาแหล่งเงินทุี่น 
ท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อต้ามแผ่นพื่ฒันาโครังกิารัท่ี่�บรัษัิัที่กิำาหนดไว้ อาจส่ำงผ่ลกิรัะที่บต่้อ 
แผ่นกิารัดำาเนินงานและผ่ลปีรัะกิอบกิารัได้ 

อย่างไรัก็ิต้าม บริัษััที่ม่ความมั�นใจว่า บริัษััที่จะสำามารัถึหาเงินลงทุี่น 
ได้ต้ามเป้ีาหมาย เน่�องจากิบริัษััที่ม่กิารัวางแผ่นที่างกิารัเงนิอย่างรััดกุิม  
โดยคำานึงถึึงเงินสำดหมุนเว่ยนภายในโครังกิารัและปีรัะเมินความสำามารัถึ 
ในกิารัหาแหล่งเงินทุี่นของบริัษััที่อยู่เสำมอ นอกิจากิน่� บริัษััที่วางแผ่น
ที่างกิารัเงินโดยคำานึงถึึงความสำามารัถึในกิารัช่ำารัะหน่� รัวมถึึงสัำดส่ำวน
ของหน่�สิำนต่้อทุี่นท่ี่�จะต้้องควบคุมให้อยู่ในรัะดับท่ี่�เหมาะสำมอ่กิด้วย 

 3.2 ความเส่่ย์งจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่่ย์น
บริัษััที่ม่นโยบายในกิารัลงทุี่นในโครังกิารัต่้างๆ ทัี่�งในปีรัะเที่ศและ 
ต่้างปีรัะเที่ศ บรัิษััที่ต้รัะหนักิด่ถึึงผ่ลกิรัะที่บของความเสำ่�ยงจากิ 
กิารัผั่นผ่วนของอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนท่ี่�จะส่ำงผ่ลต่้อผ่ลปีรัะกิอบกิารัใน 
โครังกิารันั�นๆ บริัษััที่ม่นโยบายท่ี่�ชั่ดเจนในกิารัป้ีองกัินความเส่ำ�ยงจากิ
กิารัผั่นผ่วนของอัต้รัาแลกิเปีล่�ยน โดยจะเน้นกิารัป้ีองกัินความเส่ำ�ยง
แบบธุรัรัมช่าติ้ (Natural Hedging) ให้มากิท่ี่�สุำด เพ่ื่�อเป็ีนกิารัลดต้้นทุี่น
และความซัึบซ้ึอนในกิารัที่ำาธุุรักิรัรัมต่้างๆ ส่ำวนท่ี่�เป็ีนความเส่ำ�ยงท่ี่�ยังคง
เหล่ออยู่นั�น บริัษััที่ม่นโยบายในกิารัที่ำาสัำญ่ญ่าซ่ึ�อขายอัต้รัาแลกิเปีล่�ยน 
ล่วงหน้า (Currency Forward Contract) โดยพิื่จารัณ์าจากิทิี่ศที่างแนวโน้ม  
รัวมถึึงรัะยะเวลาของกิารัส่ำงมอบของอัต้รัาแลกิเปีล่�ยนนั�นๆ เพ่ื่�อให้
ครัอบคลุมความเส่ำ�ยงท่ี่�ม่จากิกิารัที่ำาธุุรักิรัรัมนั�นๆ ให้ได้มากิท่ี่�สุำด  
นอกิเหน่อจากิน่� บริัษััที่ม่นโยบายท่ี่�ชั่ดเจนในกิารัท่ี่�ไม่ที่ำาธุุรักิรัรัมใน
ลักิษัณ์ะเก็ิงกิำาไรัจากิอัต้รัาแลกิเปีล่�ยน ท่ี่�อาจก่ิอให้เกิิดความไม่แน่นอน
ต่้อผ่ลปีรัะกิอบกิารัของโครังกิารันั�นๆ

 3.3 ความเส่่ย์งจากการผันผวนของอัตราดอกเบ่ี�ย์
ความเคล่�อนไหวของอัต้รัาดอกิเบ่�ยม่ผ่ลกิรัะที่บต่้อบริัษััที่ ในกิรัณ่์ท่ี่�
ดอกิเบ่�ยปีรัับตั้วสูำงขึ�นลูกิค้าจะช่ะลอกิารัซ่ึ�อลง เน่�องจากิต้้นทุี่นกิารัซ่ึ�อ
อสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ของลูกิค้าสูำงขึ�น รัวมถึึงในด้านของต้้นทุี่นที่างกิารัเงิน  
เน่�องจากิบริัษััที่ต้้องได้รัับกิารัสำนับสำนุนจากิสำถึาบันกิารัเงินในรูัปีของ
เงินกู้ิ เพ่ื่�อนำามาก่ิอสำร้ัางโครังกิารัอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์

อย่างไรัก็ิด่ บริัษััที่ม่กิารัวางแผ่นงานควบคุมผ่ลกิรัะที่บจากิความเส่ำ�ยง
ในภาวะอัต้รัาดอกิเบ่�ยขาขึ�นอย่างใกิล้ชิ่ด โดยปัีจจุบันเงินกู้ิส่ำวนใหญ่่ของ
บริัษััที่นั�นเป็ีนเงินกู้ิท่ี่�ม่อัต้รัาดอกิเบ่�ยคงท่ี่� เพ่ื่�อหล่กิเล่�ยงผ่ลกิรัะที่บจากิ
กิารัผั่นผ่วนของอัต้รัาดอกิเบ่�ย และหากิต้้องม่กิารัใช้่ดอกิเบ่�ยลอยตั้ว 
บริัษััที่จะม่กิารัพิื่จารัณ์าใช้่เคร่ั�องม่อที่างกิารัเงินเช่่น Currency Swap 
เพ่ื่�อลดความเส่ำ�ยงดังกิล่าว นอกิจากิน่� บริัษััที่ยังได้กิารัสำร้ัางพัื่นธุมิต้รั
ที่างธุุรักิิจกัิบธุนาคารัพื่าณิ์ช่ย์หลายแห่งเพ่ื่�อเปีร่ัยบเท่ี่ยบข้อเสำนอท่ี่�ม่
ต้้นทุี่นเหมาะสำมท่ี่�สุำดให้กัิบทัี่�งบริัษััที่และลูกิค้าอ่กิด้วย

 3.4 ความเส่่ย์งด�านการด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน
ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่จะม่หน้าท่ี่�ในกิารัดำารังอัต้รัาส่ำวน 
หน่�สิำนท่ี่�ม่ภารัะดอกิเบ่�ยหักิออกิด้วยเงินสำดและรัายกิารัเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสำด 
ต่้อส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ต้ลอดอายุ 
หุ้นกู้ิ เป็ีนอัต้รัาส่ำวนไม่เกิิน 5.5 : 1 (ห้าจุดห้าต่้อหนึ�ง) เท่ี่า ณ์ วันสิำ�น 
งวดบัญ่ช่่รัายไต้รัมาสำของผู้่ออกิหุ้นกู้ิในแต่้ละไต้รัมาสำ ต้ามงบกิารั
เงินรัวมรัายไต้รัมาสำ และ ณ์ วันสิำ�นปีีบัญ่ช่่ของผู้่ออกิหุ้นกู้ิในแต่้ละปีี  
ต้ามงบกิารัเงินรัวมปีรัะจำาปีี ต้ามเง่�อนไขท่ี่�รัะบุไว้ในข้อกิำาหนดสิำที่ธิุฯ 
หุ้นกู้ิม่ปีรัะกัินครัั�งท่ี่� 1/2563 

ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่อัต้รัาส่ำวนหน่�สิำนท่ี่�ม่ภารัะดอกิเบ่�ย
หักิออกิด้วยเงินสำดและรัายกิารัเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสำด ต่้อส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้น 
ต้ามนิยามในข้อกิำาหนดสิำที่ธิุฯ หุ้นกู้ิเท่ี่ากัิบ 2.6 เท่ี่า ซึึ�งยังเป็ีนไปีต้าม 
เง่�อนไขท่ี่�รัะบุไว้ในข้อกิำาหนดสิำที่ธิุฯ หุ้นกู้ิม่ปีรัะกัินครัั�งท่ี่� 1/2563 อย่างไรั
ก็ิต้าม หากิในอนาคต้บริัษััที่เริั�มแผ่นกิารัพัื่ฒนาโครังกิารัเพิื่�มเติ้ม  
ได้แก่ิ โครังกิารัก่ิอสำร้ัางท่ี่�พัื่กิอาศัยย่านพื่รัะรัาม 3 หร่ัอกิารัลงทุี่นใน
โครังกิารัโรังเร่ัยนนานาช่าติ้ บริัษััที่อาจม่แผ่นกิารัรัะดมทุี่นเพิื่�มเติ้ม
จากิกิารักู้ิย่มเงนิจากิสำถึาบนักิารัเงนิหร่ัอกิารัออกิหุ้นกู้ิรุ่ันใหม่เพิื่�มเติ้ม  
ซึึ�งอาจส่ำงผ่ลให้บริัษััที่ม่อัต้รัาสำ่วนหน่�สิำนต่้อส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้นเพิื่�มขึ�น 
และใกิล้กัิบรัะดับอัต้รัาส่ำวนต้ามเง่�อนไขท่ี่�รัะบุไว้ในข้อกิำาหนดสำิที่ธิุฯ 
หุ้นกู้ิน่�

อย่างไรัก็ิด่ บริัษััที่เช่่�อมั�นว่าจะสำามารัถึรัักิษัาอัต้รัาส่ำวนหน่�สิำนท่ี่�ม่ภารัะ
ดอกิเบ่�ยหักิออกิด้วยเงินสำดและรัายกิารัเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสำด ต่้อส่ำวนของ 
ผู้่ถ่ึอหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity ratio) ต้ามเง่�อนไขท่ี่�
รัะบุไว้ในข้อกิำาหนดสิำที่ธิุฯ หุ้นกู้ิได้ ทัี่�งน่� บริัษััที่ม่แผ่นท่ี่�จะลดหน่�สิำนโดย 
กิารัช่ำารัะค่นหุ้นกู้ิอย่างต่้อเน่�องจากิกิรัะแสำเงินสำดจากิกิารัรัับรู้ัรัายได้ 
จากิโครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซึเิด้นซ์ึ กิรุังเที่พื่ ณ์ แม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา

4. คัวามเส่ียุงด�านคัวามสามารถืในการชำาระหนี�
ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่ยอดคงค้างตั้�วแลกิเงินรัะยะสัำ�น 
อายุไม่เกิิน 270 วัน คงค้างมูลค่ารัวม 330 ล้านบาที่ (รัาคาหน้าตั้�ว) 
ซึึ�งจะครับกิำาหนดในรัะหว่างวันท่ี่� 4 มกิรัาคม 2565 ถึึง 26 สิำงหาคม 
2565 และม่ยอดคงค้างหุ้นกู้ิยังไม่ครับกิำาหนดไถึ่ถึอน มูลค่ารัวมทัี่�ง
สิำ�น 3,502.70 ล้านบาที่ ซึึ�งจะครับกิำาหนดในรัะหว่างวันท่ี่� 23 ม่นาคม 
2565 ถึึง 20 สิำงหาคม 2566 และบรัิษััที่ม่เงินกู้ิย่มรัะยะยาวกิับ
สำถึาบันกิารัเงินจำานวน 1 แห่ง จำานวนคงเหล่อ 136.04 ล้านบาที่ เพ่ื่�อ
นำามาใช้่สำำาหรัับกิารัลงทุี่นในโครังกิารัโอวิงด่น ฮอลล์ โดยท่ี่�สำถึาบันกิารั
เงินดังกิล่าว ไม่ม่กิารักิำาหนดกิารัดำารังอัต้รัาส่ำวนที่างกิารัเงินใดๆ ทัี่�งน่� 
เงินกู้ิย่ม จำานวน 136.04 ล้านบาที่ จะครับกิำาหนดช่ำารัะในวันท่ี่�  
31 ธัุนวาคม 2565 น่� นอกิจากิน่�บริัษััที่ม่เจ้าหน่�ค่าก่ิอสำร้ัางของ
โครังกิารัเจ้าพื่รัะยาเอสำเต้ที่ จำานวน 7,427.90 ล้านบาที่ ซึึ�งม่ข้อต้กิลง
ในกิารัจ่ายช่ำารัะค่นหน่�ภายในวันท่ี่� 30 มิถุึนายน 2565 

ทัี่�งน่� บริัษััที่ม่แผ่นท่ี่�จะช่ำารัะค่นต้รัาสำารัหน่� วงเงินสิำนเช่่�อจากิสำถึาบัน
กิารัเงินและเจ้าหน่�ค่าก่ิอสำร้ัางโดยกิรัะแสำเงินสำดจากิ 
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

1) กิารัเข้าที่ำารัายกิารัจำาหน่ายไปีซึึ�งสิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�ใช่้ในกิารัดำาเนินงาน
โรังแรัมคาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ และโรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ฯ 
ริัมแม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา 

2) กิารัขายโครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นท์ี่ กิรุังเที่พื่ ซึึ�งได้
ที่ำากิารัโอนกิรัรัมสิำที่ธิุ�และรัับรู้ัรัายได้มาอย่างต่้อเน่�อง ตั้�งแต่้ไต้รัมาสำ 4  
ของปีี 2562 โดย ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่มูลค่า
โครังกิารัรัอกิารัโอนกิรัรัมสิำที่ธิุ� (Backlog) มูลค่าปีรัะมาณ์ 6,000 
ล้านบาที่ และห้องชุ่ดท่ี่�รัอขายมูลค่า 7,500 ล้านบาที่

3) กิารัจำาหน่ายไปีซึึ�งสิำนที่รััพื่ย์เพ่ื่�อกิารัลงที่นุ โครังกิารัโอวงิด่น ฮอลล์
4) กิารัจำาหน่ายไปีซึึ�งสิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�ถ่ึอไว้เพ่ื่�อขาย ท่ี่�ดินในจังหวัดฉะเชิ่งเที่รัา

5. คัวามเส่ียุงทางด�านนโยุบายุจากภาคัรัฐ
 5.1 ความเส่่ย์งจากการเปล่่ย์นแปลงกฎหมาย์  
 ระเบ่ีย์บีข�อบัีงคับีท่่เก่่ย์วข�องกับีธุุรกิจอสังหาริมทรัพย์์
กิารัเปีล่�ยนแปีลงกิฎหมาย รัะเบ่ยบข้อบังคับและกิฎกิรัะที่รัวงท่ี่�
เก่ิ�ยวข้องกัิบธุุรักิิจอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ จะส่ำงผ่ลต่้อกิารัดำาเนินธุุรักิิจของ
บริัษััที่และอาจสำง่ผ่ลต่้อต้้นทุี่นและค่าใช้่จ่ายในกิารัดำาเนนิโครังกิารัของ
บริัษััที่โดยต้รัง เช่่น ข้อบังคับของผั่งเม่องเรั่�องอัต้รัาสำว่นพ่ื่�นท่ี่�อาคารัรัวม
ต่้อพ่ื่�นท่ี่�ท่ี่�ดิน (FAR) นโยบายกิารักิำาหนดพ่ื่�นท่ี่�ส่ำวนกิลาง ขอบเขต้กิารั
ปีรัะเมินและกิารัจัดที่ำารัายงานผ่ลกิรัะที่บต่้อสิำ�งแวดล้อม (EIA) ฯลฯ 
ซึึ�งหากิม่กิารัเปีล่�ยนแปีลงไปีในที่างท่ี่�เข้มงวดขึ�น ก็ิอาจจะส่ำงผ่ลกิรัะที่บ
ต่้อผ่ลปีรัะกิอบกิารัของบริัษััที่ได้

อย่างไรัก็ิด่ บริัษััที่ได้ลดความเส่ำ�ยงในเร่ั�องดังกิล่าวโดยบริัษััที่ม่ 
กิารัที่ำากิารัสำำารัวจและจัดที่ำากิารัศึกิษัาถึึงข้อจำากัิดและข้อกิำาหนดที่าง
กิฎหมายท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบธุุรักิิจอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์อย่างสำมำ�าเสำมอ เพ่ื่�อให้
บริัษััที่สำามารัถึเต้ร่ัยมรัับกัิบความเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�อาจจะเกิิดขึ�นและ
สำามารัถึวางแผ่นกิารัดำาเนินงานให้สำอดคล้องและเกิิดปีรัะโยช่น์สูำงสุำด
ในกิารัดำาเนินธุุรักิิจต่้อไปี
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คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ได้ให้ความสำำาคัญ่ต่้อกิารัปีรัะเมินปีรัะสิำที่ธิุภาพื่
ของรัะบบกิารัควบคมุภายในของบรัษัิัที่ เพ่ื่�อให้ม่ความมั�นใจวา่ รัายงาน
ที่างกิารัเงินของบริัษััที่ รัวมทัี่�งข้อมูลท่ี่�ใช้่ในกิารัตั้ดสิำนใจม่ความถูึกิต้้อง 
ครับถ้ึวน และน่าเช่่�อถ่ึอ โดยบริัษััที่ม่คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ จำานวน 
3 ท่ี่าน เพ่ื่�อดูแลและกิำากัิบรัะบบกิารัควบคุมภายในของบริัษััที่ให้ปีฏิิบัติ้
ต้ามนโยบายและข้อพึื่งปีฏิิบัติ้ท่ี่�ได้รัับมอบหมายให้เป็ีนไปีต้ามแผ่นงาน 
ท่ี่�ได้รัับมอบหมายจากิคณ์ะกิรัรัมกิารับรัษัิัที่ และสำอดคล้องต้ามหลกัิเกิณ์ฑ์์ 
ของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์และคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และ
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์

จากิกิารัปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ ครัั�งท่ี่� 2/2565 เม่�อวันท่ี่� 25 
กุิมภาพัื่นธ์ุ 2565 โดยม่คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบทัี่�ง 3 ท่ี่าน เข้าร่ัวม
ปีรัะชุ่มด้วย ทัี่�งน่� กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบท่ี่�เข้าร่ัวมปีรัะชุ่มม่บุคคลท่ี่�ม่
ความรู้ัในด้านบัญ่ช่่และกิารัเงินรัวมอยู่ด้วย คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ได้
ปีรัะเมินรัะบบกิารัควบคุมภายใน ต้ามแบบปีรัะเมินความเพ่ื่ยงพื่อ
ของรัะบบกิารัควบคุมภายในของคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และ
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ โดยได้พิื่จารัณ์าปีรัะเมินรัะบบกิารัควบคุมภายในของ
บริัษััที่ในด้านต่้างๆ 5 ส่ำวน ค่อ กิารัควบคุมภายในองค์กิรั กิารัปีรัะเมิน
ความเส่ำ�ยง กิารัควบคุมกิารัปีฏิิบัติ้งาน รัะบบสำารัสำนเที่ศและกิารัส่ำ�อสำารั
ข้อมูล และรัะบบกิารัติ้ดต้าม คณ์ะกิรัรัมกิารัของบริัษััที่ม่ความเห็นว่า  
ในปัีจจุบันบริัษััที่ม่รัะบบกิารัควบคุมภายในของบริัษััที่ท่ี่�พื่อเพ่ื่ยงและ
เหมาะสำมต่้อกิารัดำาเนินธุุรักิิจแล้ว โดยไม่พื่บปีรัะเด็นปัีญ่หาหร่ัอ 
ข้อบกิพื่ร่ัองท่ี่�ม่สำารัะสำำาคัญ่ ซึึ�งสำามารัถึสำรุัปีผ่ลกิารัปีรัะเมินความเพ่ื่ยงพื่อ 
ของรัะบบกิารัควบคุมภายในของบริัษััที่ในแต่้ละส่ำวน ได้ดังน่� 

การควบีคุมภาย์ในองค์กร 
(CONTROL ENVIRONMENT) 

บริัษััที่ได้กิำาหนดเป้ีาหมายกิารัดำาเนินธุุรักิิจท่ี่�ช่ดัเจนและม่กิารัที่บที่วน
เป้ีาหมายอย่างสำมำ�าเสำมอ ให้สำอดคล้องกัิบสำถึานกิารัณ์์ปัีจจุบัน  
เพ่ื่�อให้บรัรัลุเป้ีาหมายท่ี่�กิำาหนดไว้ โดยม่กิารักิำาหนดรัะดับผ่ลต้อบแที่น
ของพื่นักิงานอ้างอิงกัิบผ่ลปีรัะกิอบกิารัของบริัษััที่และผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งาน
ของพื่นักิงานอย่างสำมเหตุ้สำมผ่ลสำมำ�าเสำมอทุี่กิปีี 

นอกิจากิน่� บริัษััที่ได้กิำาหนดนโยบายกิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่และข้อปีฏิิบัติ้
ด้านจริัยธุรัรัม รัวมถึึงนโยบายป้ีองกัินความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยช่น์
เป็ีนลายลักิษัณ์์อักิษัรั ม่กิารัจัดโครังสำร้ัางองค์กิรัท่ี่�เหมาะสำม เพ่ื่�อให้ 
ฝ�ายบริัหารัสำามารัถึดำาเนินงานได้อย่างม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ โดยแบ่งแยกิ 
หน้าท่ี่�ความรัับผิ่ดช่อบของแต้่ละฝ�ายงานอย่างชั่ดเจน รัวมทัี่�ง 
ม่ความต้รัะหนักิถึึงความสำำาคัญ่ในกิารัวางแผ่นส่ำบที่อดต้ำาแหน่ง  
โดยกิารัสำรัรัหา พัื่ฒนา และต้รัะเต้ร่ัยมคนไว้ที่ดแที่น รัวมถึึงกิารัสำร้ัาง 
กิลุ่มคนไว้รัองรัับต้ำาแหน่งงานท่ี่�สำำาคัญ่ โดยกิารัพัื่ฒนาและฝึกิอบรัม
พื่นักิงานท่ี่�ม่ความสำามารัถึ และม่ศักิยภาพื่ไว้รัองรัับ 

การิควับคุมภายในและการิบร้ิหาริ
จัำดการิควัามเส่ิ้�ยง

การประเมินความเส่่ย์ง 
(RISK ASSESSMENT) 

บริัษััที่ได้ปีรัะเมินความเพ่ื่ยงพื่อของรัะบบกิารัควบคุมภายใน โดยใช้่
แบบปีรัะเมินต้ามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ของสำำานักิงาน 
คณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ นอกิจากินั�น
ยังม่กิารัปีรัะเมินภายในบริัษััที่ ในรูัปีแบบอ่�นๆ อาทิี่เช่่น ปีรัะเมิน
ความเสำ่�ยงทัี่�งภายใน และภายนอกิองค์กิรั รัวมถึึงแนวที่างกิารัป้ีองกัิน
ความเส่ำ�ยง ซึึ�งส่ำงผ่ลกิรัะที่บต่้อกิารัดำาเนินโครังกิารัต่้างๆ ของบริัษััที่ 
ม่กิารัปีรัะเมินโอกิาสำท่ี่�จะเกิิดกิารัที่จุริัต้ โดยครัอบคลมุรูัปีแบบต่้างๆ 
และกิารัเปีล่�ยนแปีลงผู้่นำาองคก์ิรั ท่ี่�อาจจะม่ผ่ลกิรัะที่บต้อ่กิารัดำาเนนิ
ธุุรักิิจ กิารัความคุมภายในและกิารัเงิน เป็ีนต้้น

การควบีคุมการปฏิิบัีติงาน 
(CONTROL ACTIVITIES)

บริัษััที่ม่กิารักิำาหนดขอบเขต้ อำานาจหน้าท่ี่� และวงเงินอนุมัติ้ของ 
ผู้่บริัหารัรัะดับสูำงไว้เป็ีนลายลักิษัณ์์อักิษัรั และม่กิารัแบ่งแยกิหน้าท่ี่�
งานอย่างชั่ดเจน เพ่ื่�อให้เกิิดกิารัต้รัวจสำอบรัะหว่างกัิน นอกิจากิน่�  
บริัษััที่ได้กิำาหนดนโยบายกิารัที่ำาธุุรักิรัรัมกัิบบุคคลท่ี่�เก่ิ�ยวโยงกัิน 
เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต้ามกิฎหมายและข้อบังคับของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย โดยคำานึงถึึงปีรัะโยช่น์สูำงสุำดของบริัษััที่เป็ีนสำำาคัญ่ 

ระบีบีสารสนเทศและการส่่อสารข�อม้ล 
(INFORMATION & COMMUNICATION)

บริัษััที่ม่กิารัส่ำงข้อมูลท่ี่�สำำาคัญ่ต่้างๆ และเอกิสำารัปีรัะกิอบกิารัต้ดัสิำนใจ 
ให้คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่พิื่จารัณ์าล่วงหน้า เพ่ื่�อปีรัะกิอบกิารัพิื่จารัณ์า
พื่ร้ัอมหนังส่ำอเช่ิญ่ปีรัะชุ่มซึึ�งม่รัายละเอ่ยดของเรั่�องท่ี่�เสำนอทีุ่กิครัั�ง 
นอกิจากิน่� บริัษััที่ม่กิารัจดัที่ำารัายงานกิารัปีรัะช่มุ โดยรัะบคุวามเหน็
และมติ้ของท่ี่�ปีรัะชุ่มทุี่กิครัั�ง รัวมทัี่�งบริัษััที่ยังจัดให้ม่กิารัเก็ิบเอกิสำารั
กิารัลงบัญ่ช่่ และเอกิสำารัปีรัะกิอบไว้เป็ีนหมวดหมู่อย่างชั่ดเจน  
ม่กิารันำารัะบบเที่คโนโลย่สำารัสำนเที่ศเข้ามาช่่วยในกิารัจัดเก็ิบ และ
บริัหารัข้อมูลในแต่้ละส่ำวนงาน อาทิี่เช่่น รัะบบบริัหารัจัดกิารัเน่�อหา 
(ECM) มาใช้่ในกิารับริัหารัข้อมูลต่้างๆ ในแต่้ละส่ำวนงานและรัะบบ 
Memo Online เป็ีนต้้น

การคัวบคุัมภายุในและการบริหารจัดการคัวามเส่ียุง
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

ระบีบีการติดตาม 
(MONITORING ACTIVITIES)

บริัษััที่จัดให้ม่รัะบบติ้ดต้ามกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่และกิารัปีฏิิบัติ้
ต้ามข้อปีฏิิบัต้ิด้านจริัยธุรัรัม รัวมทัี่�งข้อกิำาหนดด้านความป้ีองกัิน 
ขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยช่น์ นอกิจากิน่�บริัษััที่ยังม่สำำานักิต้รัวจสำอบภายใน
เพ่ื่�อต้รัวจสำอบกิารัปีฏิิบัติ้ต้ามรัะบบควมคุมภายในของส่ำวนงาน 
ต่้างๆ ภายในองค์กิรั โดยได้กิำาหนดให้ม่กิารัปีรัะเมินรัะบบกิารั
ควบคุมภายในอย่างสำมำ�าเสำมอ โดยม่กิารักิำาหนดให้ผู้่ต้รัวจสำอบ
ภายในรัายงานผ่ลกิารัต้รัวจสำอบต้รังต้่อคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 
และกิำาหนดให้ม่กิารัต้ดิต้ามความค่บหนา้ในกิารัดำาเนนิกิารัปีรัับปีรังุ
แก้ิไขข้อบกิพื่รั่อง โดยเฉพื่าะในกิรัณ่์ท่ี่�ต้รัวจพื่บข้อบกิพื่รั่องท่ี่�เปี็น
สำารัะสำำาคัญ่จะต้้องรัายงานเพ่ื่�อพิื่จารัณ์าสัำ�งกิารัแก้ิไขภายในรัะยะเวลา
อันสำมควรัโดยมิชั่กิช้่า 

หัวหน�างานตรวจสอบีภาย์ในของบีริษัท

นางสำาวอัญ่ช่ล่ ศร่ัวิวัฒน์กุิล ดำารังต้ำาแหน่งผู้่จัดกิารัอาวุโสำ สำำานักิ
ต้รัวจสำอบภายใน ซึึ�งม่ปีรัะสำบกิารัณ์์ในกิารัปีฏิิบัติ้งานด้านกิารัต้รัวจสำอบ
ภายในของบริัษััที่จดที่ะเบ่ยนในต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ มาเป็ีนรัะยะเวลา 
20 ปีี ได้เข้ารัับกิารัอบรัมในหลักิสูำต้รัท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารัปีฏิิบัติ้งาน
ด้านต้รัวจสำอบภายใน และม่ความเข้าใจในกิิจกิรัรัมและกิารัดำาเนินงาน 
ของบริัษััที่เป็ีนอย่างด่

ทัี่�งน่� กิารัพิื่จารัณ์าและอนุมัติ้ แต่้งตั้�ง ถึอดถึอนและโยกิย้ายผู้่ดำารัง
ต้ำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต้รัวจสำอบภายในของบริัษััที่จะต้้องผ่่าน
กิารัอนุมัติ้จากิคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 
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1. นโยุบายุการกำากับกิจการ
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ได้ต้รัะหนักิถึึงความสำำาคัญ่ของกิารักิำากัิบดูแล
กิิจกิารัท่ี่�ด่ และส่ำงเสำริัมกิารัยกิรัะดับหลักิกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัของ
บริัษััที่ให้ม่มาต้รัฐานสำอดคล้องกัิบแนวที่างของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์
แห่งปีรัะเที่ศไที่ยและสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และ
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ เน่�องจากิเห็นว่า ม่ความสำำาคัญ่และจำาเป็ีนต่้อ 
กิารัดำาเนินธุุรักิิจท่ี่�ที่ำาให้บริัษััที่ม่รัะบบกิารับริัหารังานท่ี่�ม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ 
และเปี็นส่ำวนสำำาคัญ่ในกิารัสำ่งเสำรัิมกิิจกิารัของบรัิษััที่ให้ม่กิารัขยาย
ตั้วอย่างต่้อเน่�องและมั�นคงต่้อไปี ซึึ�งจะก่ิอให้เกิิดความเช่่�อมั�นแก่ิผู้่ถ่ึอหุ้น  
ผู้่ลงทุี่น และผู้่ท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง อ่กิทัี่�งยังก่ิอให้เกิิดปีรัะโยช่น์สูำงสุำดต่้อบริัษััที่
ในรัะยะยาว โดยบริัษััที่ได้แบ่งออกิเป็ีน 5 หมวด ดังน่�

หมวด้ที� 1 นโยบายกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่
หมวด้ที� 2 สิำที่ธิุของผู้่ถ่ึอหุ้นและกิารัปีฏิิบัติ้ต่้อผู้่ถ่ึอหุ้นอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัิน
หมวด้ที� 3 กิารัคำานึงถึึงบที่บาที่ของผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำย
หมวด้ที� 4 กิารัเปิีดเผ่ยข้อมูลและความโปีร่ังใสำ
หมวด้ที� 5 ความรัับผิ่ดช่อบของคณ์ะกิรัรัมกิารั

หมวดท่่ 1 นโย์บีาย์การก�ากับีด้แลกิจการท่่ด่
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่กิำาหนดนโยบายสำนับสำนุนกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่
ภายใต้้ข้อกิำาหนดของกิฎหมายและจรัรัยาบรัรัณ์ที่างธุุรักิิจเป็ีนลายลักิษัณ์์
อักิษัรั โดยม่วัต้ถุึปีรัะสำงค์เพ่ื่�อใช้่ในกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัของบริัษััที่และ
บริัษััที่ย่อย โดยคณ์ะกิรัรัมกิารัได้เผ่ยแพื่ร่ันโยบายกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารั
ท่ี่�ด่และจรัรัยาบรัรัณ์ที่างธุุรักิิจให้กิรัรัมกิารัและพื่นักิงานทุี่กิรัะดับเข้าใจ
และถ่ึอปีฏิิบัติ้ต้าม ซึึ�งม่เน่�อหาครัอบคลุมหลักิสำำาคัญ่ ดังน่�

• กิารัปีฏิิบัติ้ต่้อผู้่ถ่ึอหุ้นทุี่กิรัายและผู้่ม่สำ่วนได้ส่ำวนเส่ำยอย่าง 
เท่ี่าเท่ี่ยมกัินและเป็ีนธุรัรัมต่้อทุี่กิฝ�าย 

• คณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่ม่ความมุ่งมั�นในกิารัสำรั้างมูลค่าเพิื่�ม
แก่ิกิิจกิารัในรัะยะยาว บริัหารังานด้วยความรัอบคอบและ
รัะมัดรัะวัง รัับผิ่ดช่อบต่้อกิารัปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ด้วยความสำามารัถึและ
ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อ เพ่ื่�อให้เกิิดปีรัะโยช่น์สูำงสุำดต่้อผู้่ถ่ึอหุ้น  
ดูแลไม่ให้เกิิดปัีญ่หากิารัขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยช่น์และรัับผิ่ดช่อบ
ต่้อกิารัตั้ดสิำนใจและกิารักิรัะที่ำาต่้อต้นเอง 

• กิารัดำาเนินงานเป็ีนไปีด้วยความโปีร่ังใสำ ม่คุณ์ธุรัรัม สำามารัถึ 
ต้รัวจสำอบได้ เปิีดเผ่ยข้อมูลอย่างเพ่ื่ยงพื่อแก่ิผู้่ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องทุี่กิฝ�าย 

• กิารัดำาเนินธุุรักิิจโดยคำานึงถึึงความเส่ำ�ยงอยู่เสำมอโดยม่กิารั
ควบคุมและบริัหารัความเส่ำ�ยงท่ี่�เหมาะสำม

• คณ์ะกิรัรัมกิารับรัษัิัที่ได้ม่กิารักิำาหนดจรัรัยาบรัรัณ์ของบรัษัิัที่ขึ�น 
เพ่ื่�อให้กิรัรัมกิารั ฝ�ายบริัหารั และพื่นกัิงานที่กุิคนถ่ึอปีฏิิบัติ้ ต้ลอดจน 
เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต้ามแนวที่างของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
จึงได้กิำาหนดนโยบายและทิี่ศที่างในกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่ของ
บริัษััที่ โดยให้ความสำำาคัญ่กัิบรัะบบกิารัควบคมุและกิารัต้รัวจสำอบ
ภายใน กิำากัิบดูแลฝ�ายบริัหารัให้ดำาเนินกิารัต้ามนโยบายอย่าง
ม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ เพ่ื่�อปีรัะโยช่น์ในรัะยะยาวของผู้่ถ่ึอหุ้นภายใต้้ 
ข้อกิำาหนดของกิฎหมายและจรัรัยาบรัรัณ์ที่างธุุรักิิจ 

การิกำากับดูแลก้จำการิ

• ส่ำงเสำริัมและสำนับสำนุนให้กิรัรัมกิารัทุี่กิท่ี่านและฝ�ายบริัหารั เข้ารัับ 
กิารัอบรัมกัิบสำมาคมส่ำงเสำริัมสำถึาบันกิรัรัมกิารัไที่ย (Thai Institute 
of Directors Association : IOD) และสำถึาบันอ่�นๆ ในหลักิสูำต้รั
ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องอย่างต่้อเน่�อง เพ่ื่�อเป็ีนกิารัเพิื่�มพูื่นความรู้ัด้านต่้างๆ 
เก่ิ�ยวกัิบบที่บาที่หน้าท่ี่�ของกิรัรัมกิารัและฝ�ายบริัหารั

หมวดท่่ 2 สิทธิุของผ้�ถ่ึอหุ�นและการปฏิิบัีติต่อผ้�ถ่ึอหุ�น
อย่์างเท่าเท่ย์มกัน

1. สิทธิุของผ้�ถ่ึอหุ�น 
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ได้ต้รัะหนักิถึึงสิำที่ธิุความเท่ี่าเท่ี่ยมกัินของผู้่ถ่ึอหุ้น 
บริัษััที่จึงม่นโยบายปีฏิิบัติ้ต่้อผู้่ถ่ึอหุ้นทุี่กิรัายอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัิน รัวมถึึง
ปีกิป้ีองและรัักิษัาสิำที่ธิุขั�นพ่ื่�นฐานของผู้่ถ่ึอหุ้น ดังน่�
1) ผู้่ถ่ึอหุ้นทุี่กิรัายม่สิำที่ธิุเท่ี่าเท่ี่ยมกัิน ในกิารัซ่ึ�อขายหร่ัอโอนหุ้น กิารัม่

ส่ำวนแบ่งในกิำาไรัของบริัษััที่อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัิน กิารัได้รัับข่าวสำารั 
ข้อมูลของกิิจกิารัอย่างเพ่ื่ยงพื่อ กิารัเข้าร่ัวมปีรัะชุ่มเพ่ื่�อใช้่สิำที่ธิุ
ออกิเส่ำยงในท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นเพ่ื่�อแต้ง่ตั้�งหร่ัอถึอดถึอนกิรัรัมกิารั 
กิารัแต่้งตั้�งผู้่สำอบบัญ่ช่่ และเร่ั�องท่ี่�ม่ผ่ลกิรัะที่บต่้อบริัษััที่ เช่่น 
กิารัจัดสำรัรัเงินปัีนผ่ล กิารักิำาหนดหร่ัอแก้ิไขข้อบังคับและหนังส่ำอ
บริัคณ์ห์สำนธิุ กิารัลดทุี่นหร่ัอเพิื่�มทุี่น และกิารัอนุมัติ้รัายกิารัพิื่เศษั 
เป็ีนต้้น 

2) หุ้นปีรัะเภที่เด่ยวกัิน ม่สิำที่ธิุออกิเส่ำยงท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกัิน หนึ�งหุ้นต่้อ
หนึ�งเส่ำยง

3) บริัษััที่เผ่ยแพื่รั่ข้อมูลข่าวสำารัของบรัิษััที่ให้แก่ิผู้่ถ่ึอหุ้นโดย
สำมำ�าเสำมอ โดยผ่่านช่่องที่างของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
รัวมทัี่�งเว็บไซึต์้ของบริัษััที่ นอกิจากิน่� ผู้่ถ่ึอหุ้นยังสำามารัถึติ้ดต่้อ
ขอข้อมูลเก่ิ�ยวกัิบสิำที่ธิุของต้นหร่ัอข้อมูลต่้างๆ ของบริัษััที่ได้
โดยต้รังที่าง E-mail : info_ir@cgd.co.th

4) บริัษััที่จัดส่ำงหนังส่ำอเชิ่ญ่ปีรัะชุ่มพื่ร้ัอมทัี่�งเอกิสำารัข้อมูลปีรัะกิอบ
กิารัปีรัะชุ่มในวารัะต่้างๆ รัวมทัี่�งม่ความเห็นของคณ์ะกิรัรัมกิารั
บริัษััที่ในทุี่กิวารัะ โดยส่ำงให้ผู้่ถ่ึอหุ้นล่วงหน้าก่ิอนวันปีรัะชุ่ม 
ไม่น้อยกิว่า 7 วัน เว้นแต่้กิรัณ่์ท่ี่�ข้อบังคับ ปีรัะกิาศ คำาสัำ�ง หร่ัอ
ข้อกิำาหนดของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย สำำานักิงาน
คณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์กิำาหนดไว้
เป็ีนอย่างอ่�น และเผ่ยแพื่ร่ัหนังส่ำอเชิ่ญ่ปีรัะชุ่มพื่ร้ัอมทัี่�งเอกิสำารั
ข้อมูลปีรัะกิอบกิารัปีรัะชุ่ม ที่างเว็บไซึต์้ของบริัษััที่ล่วงหน้าก่ิอน
วันปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้น เพ่ื่�อให้ผู้่ถ่ึอหุ้นม่เวลาศึกิษัาข้อมูลได้อย่าง
ละเอ่ยดและสำามารัถึตั้ดสิำนใจได้อย่างเหมาะสำม 

5) บริัษััที่แจ้งกิฎเกิณ์ฑ์์ และวิธุ่กิารัในกิารัเข้าร่ัวมปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้น
ให้ผู้่ถ่ึอหุ้นที่รัาบในหนังส่ำอเชิ่ญ่ปีรัะชุ่ม และแจ้งขั�นต้อนกิารัออกิ
เส่ำยงลงมติ้ให้ผู้่ถ่ึอหุ้นที่รัาบในท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้น รัวมทัี่�งในกิารั
ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นให้ม่กิารักิำาหนดเป็ีนลำาดับขั�นต้อนอย่างชั่ดเจน  
ม่กิารันำาเสำนอ ซัึกิถึาม ออกิเส่ำยงลงคะแนน และสำรุัปีมติ้ท่ี่�ปีรัะชุ่ม
อย่างชั่ดเจน รัวมทัี่�งเปิีดโอกิาสำให้ผู้่ถ่ึอหุ้นส่ำงคำาถึามลว่งหน้าก่ิอน
วันปีรัะชุ่ม บริัษััที่ได้อำานวยความสำะดวกิให้กัิบผู้่ถ่ึอหุ้นทุี่กิรัาย
อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัิน โดยให้ผู้่ถ่ึอหุ้นสำามารัถึลงที่ะเบ่ยนเข้าร่ัวม

การกำากับดูแลกิจการ
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ปีรัะชุ่มได้ล่วงหน้าก่ิอนเวลาปีรัะชุ่มอย่างน้อย 1 ชั่�วโมง และต่้อ
เน่�องจนกิว่ากิารัปีรัะชุ่มจะแล้วเสำร็ัจ รัวมทัี่�งกิารัเล่�ยงรัับรัองท่ี่�
เหมาะสำมแก่ิผู้่ถ่ึอหุ้นท่ี่�มาปีรัะชุ่ม

6) บริัษััที่ไม่ลิดรัอนสิำที่ธิุของผู้่ถ่ึอหุ้นในกิารัศึกิษัาสำารัสำนเที่ศของ
บริัษััที่ท่ี่�ต้้องเปิีดเผ่ยต้ามข้อกิำาหนดต่้างๆ และกิารัเข้าร่ัวมปีรัะชุ่ม
ผู้่ถ่ึอหุ้น เช่่น ไม่แจกิเอกิสำารัท่ี่�ม่ข้อมูลสำำาคัญ่เพิื่�มเติ้มในท่ี่�ปีรัะชุ่ม
ผู้่ถ่ึอหุ้นอย่างกิะทัี่นหัน ไม่เพิื่�มวารัะกิารัปีรัะชุ่มหร่ัอเปีล่�ยนแปีลง
ข้อมูลสำำาคัญ่โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้่ถ่ึอหุ้นที่รัาบล่วงหน้า ไม่จำากัิดสิำที่ธิุ
ในกิารัเข้าปีรัะชุ่มของผู้่ถ่ึอหุ้นท่ี่�มาสำาย เป็ีนต้้น 

7) บริัษััที่ได้อำานวยความสำะดวกิและสำนับสำนุนให้ผู้่ถ่ึอหุ้นเข้าร่ัวม
ปีรัะชุ่มใช้่สิำที่ธิุออกิเส่ำยงลงคะแนนในท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้น เช่่น  
กิารัปีรัะชุ่มดำาเนินต้ามลำาดับขั�นต้อนท่ี่�แจ้งไว้ในหนังส่ำอเชิ่ญ่ปีรัะชุ่ม 
กิารัเล่อกิตั้�งกิรัรัมกิารัผู้่ถ่ึอหุ้นสำามารัถึลงคะแนนเส่ำยงเล่อกิตั้�ง
กิรัรัมกิารัได้เป็ีนรัายบุคคล ม่กิารัเปิีดโอกิาสำให้ผู้่ถ่ึอหุ้นซัึกิถึาม
หร่ัอแสำดงความคิดเห็นโดยกิรัรัมกิารัท่ี่�เก่ิ�ยวข้องต้อบข้อซัึกิถึาม
อย่างเพ่ื่ยงพื่อ 

8) ในกิรัณ่์ท่ี่�ผู้่ถ่ึอหุ้นไม่สำามารัถึมาปีรัะชุ่มด้วยต้นเอง บริัษััที่ได้
อำานวยความสำะดวกิโดยกิารัจัดส่ำงแบบฟอร์ัมหนังส่ำอมอบฉันที่ะ 
แบบ ข. ซึึ�งเป็ีนรูัปีแบบท่ี่�ผู้่ถ่ึอหุ้นสำามารัถึรัะบุความเห็นในกิารั
ลงคะแนนเส่ำยงได้ โดยผู้่ถ่ึอหุ้นของบริัษััที่สำามารัถึดาวน์โหลด
หนังส่ำอมอบฉันที่ะ แบบ กิ. และแบบ ข. ได้ท่ี่�เว็บไซึต์้ของบริัษััที่  
และเสำนอรัายช่่�อกิรัรัมกิารัอิสำรัะของบรัิษััที่อย่างน้อย 1 คน  
ให้ผู้่ถ่ึอหุ้นพิื่จารัณ์ามอบฉันที่ะให้เข้าร่ัวมปีรัะชุ่ม

9) บริัษััที่จัดให้ม่กิารับันทึี่กิรัายงานกิารัปีรัะชุ่มท่ี่�ชั่ดเจนถูึกิต้้อง 
ครับถึว้น เพ่ื่�อให้ผู้่ถ่ึอหุ้นสำามารัถึต้รัวจสำอบได ้ซึึ�งบริัษััที่จะเผ่ยแพื่รั่ 
รัายงานกิารัปีรัะชุ่มผ่่านเว็บไซึต์้ของบริัษััที่ ภายหลังจากิท่ี่� 
ส่ำงรัายงานกิารัปีรัะชุ่มให้ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยแล้ว

2. ความขัดแย์�งทางผลประโย์ชน์ 

ท่ี่�ผ่่านมาคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่และคณ์ะผู้่บริัหารัได้พิื่จารัณ์าขจัดปัีญ่หา
ความขัดแย้งของผ่ลปีรัะโยช่น์อย่างรัอบคอบด้วยความซ่ึ�อสัำต้ย์สำุจริัต้ 
อย่างม่เหตุ้ม่ผ่ลและเป็ีนอิสำรัะภายใต้้กิรัอบจรัรัยาบรัรัณ์ท่ี่�ด่ เพ่ื่�อผ่ลปีรัะโยช่น์ 
ของบริัษััที่โดยรัวมเป็ีนสำำาคัญ่ 

ดังนั�น เพ่ื่�อให้เกิิดความโปีร่ังใสำและป้ีองกัินกิารัแสำวงหาผ่ลปีรัะโยช่น์
ส่ำวนต้น บริัษััที่กิำาหนดให้กิรัรัมกิารั ผู้่บริัหารัและผู้่ท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง ต้้อง
เปิีดเผ่ยข้อมูลส่ำวนได้เส่ำยให้คณ์ะกิรัรัมกิารัที่รัาบ โดยติ้ดต่้อแจ้งท่ี่�
เลขานุกิารับริัษััที่ และม่หน้าท่ี่�รัายงานกิารัถ่ึอครัองหลักิที่รััพื่ย์ของ
บริัษััที่ให้คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ที่รัาบ ต้ามข้อกิำาหนดของสำำานักิงาน 
คณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ อ่กิทัี่�ง ในกิารั
ปีรัะชุ่มคณ์ะผู้่บริัหารัและคณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่กิำาหนดให้บุคคลท่ี่�ม่
ส่ำวนได้ส่ำวนเส่ำยในกิารัเข้าที่ำารัายกิารัใดๆ หร่ัออาจม่ความขัดแย้งที่าง
ผ่ลปีรัะโยช่น์กิบับริัษััที่งดใหค้วามเห็นและงดออกิเส่ำยงลงมติ้ในรัายกิารั
ดังกิล่าว

นอกิจากิน่� บริัษััที่ได้ม่กิารักิำาหนดนโยบายและขั�นต้อนกิารัอนุมัติ้
รัายกิารัท่ี่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยช่น์หร่ัอรัายกิารัท่ี่�เก่ิ�ยวโยงกัิน  
ซึึ�งให้เปิีดเผ่ยข้อมูลเก่ิ�ยวกัิบรัายช่่�อและความสำัมพัื่นธ์ุของบุคคลท่ี่� 
เก่ิ�ยวโยงกัิน นโยบายกิารักิำาหนดรัาคา และมูลค่าของรัายกิารั รัวมทัี่�ง 
ความเห็นของคณ์ะกิรัรัมกิารัเก่ิ�ยวกัิบกิารัที่ำารัายงานดังกิล่าว โดยได้
ถ่ึอปีฏิิบัติ้ต้ามปีรัะกิาศของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย และ

สำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ท่ี่�ใช้่
บังคับกิารัที่ำารัายกิารัท่ี่�เกิ่�ยวโยงกิันอย่างเครั่งครััด เพ่ื่�อปีรัะโยช่น์ต่้อ 
ผู้่ถ่ึอหุ้นโดยรัวมอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกัิน 

นอกิจากิน่� คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบได้เสำนอคณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่ 
เพ่ื่�อรัับที่รัาบรัายกิารัท่ี่�เกิ่�ยวโยงกิันและรัายกิารัท่ี่�ม่ความขัดแย้งที่าง 
ผ่ลปีรัะโยช่น์ ซึึ�งได้ม่กิารัพิื่จารัณ์าความเหมาะสำมอย่างรัอบคอบ และ
ได้ปีฏิิบัติ้ต้ามหลักิเกิณ์ฑ์์ท่ี่�ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยกิำาหนดใน
รัายงานและเปีดิเผ่ยขอ้มูลดังกิล่าวทุี่กิไต้รัมาสำอยา่งเครัง่ครััด รัวมทัี่�งได้
ม่กิารัเปิีดเผ่ยไว้ในแบบแสำดงรัายกิารัข้อมูลปีรัะจำาปีี/รัายงานปีรัะจำาปีี  
(แบบ 56-1 One Report) ด้วย 

ทัี่�งน่� บริัษััที่ม่นโยบายห้ามกิรัรัมกิารั ผู้่บริัหารั และพื่นักิงานของ
บริัษััที่และบริัษััที่ย่อย นำาข้อมูลภายในของบริัษััที่ ซึึ�งยังไม่เปิีดเผ่ย
ต่้อสำาธุารัณ์ช่นไปีเปิีดเผ่ย เพ่ื่�อแสำวงหาผ่ลปีรัะโยช่น์ส่ำวนต้นหร่ัอ 
เพ่ื่�อปีรัะโยช่น์แก่ิผู้่อ่�นไม่ว่าโดยที่างต้รังหร่ัอที่างอ้อม นอกิจากิน่� 
กิรัรัมกิารั ผู้่บริัหารั และพื่นักิงานของบริัษััที่ท่ี่�ได้รัับข้อมูลที่างกิารัเงิน
ของบริัษััที่ ต้้องไม่ใช้่ปีรัะโยช่น์จากิข้อมูลดังกิล่าวในรัะยะเวลา 1 เด่อน
ก่ิอนเปิีดเผ่ยสู่ำสำาธุารัณ์ะ โดยบริัษััที่ได้แจ้งให้กิรัรัมกิารั ผู้่บริัหารั และ
พื่นักิงานของบรัษัิัที่ฯ ข้างต้้นหล่กิเล่�ยงกิารัซ่ึ�อขายหลักิที่รััพื่ย์ของบริัษััที่
ก่ิอนท่ี่�งบกิารัเงินจะเปิีดเผ่ยสู่ำสำาธุารัณ์ะ รัวมทัี่�งได้แจ้งให้กิรัรัมกิารั
และผู้่บริัหารัเข้าใจถึึงภารัะหน้าท่ี่�กิารัรัายงานกิารัถ่ึอครัองหลักิที่รััพื่ย์
ในบริัษััที่ ต้ลอดจนกิารัเปีล่�ยนแปีลงกิารัถ่ึอหลักิที่รััพื่ย์ ต่้อสำำานักิงาน
คณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ต้ามมาต้รัา 59 
และบที่ลงโที่ษัต้ามมาต้รัา 275 แห่ง พื่รัะรัาช่บัญ่ญั่ติ้หลักิที่รััพื่ย์และ
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ พื่.ศ. 2535 โดยบรัิษััที่ได้กิำาหนดบที่ลงโที่ษัที่าง
วินัยต่้อพื่นักิงานของบริัษััที่ท่ี่�กิรัะที่ำากิารัฝ�าฝ้นรัะเบ่ยบข้อบังคับ หร่ัอ
ปีรัะกิาศของบริัษััที่ซึึ�งรัะบุไว้ในรัะเบ่ยบข้อบังคับในกิารัปีฏิิบัติ้งานของ
พื่นักิงาน

หมวดท่่ 3 การค�านึงถึึงบีทบีาทของผ้�ม่ส่วนได�เส่ย์
บริัษััที่ได้ให้ความสำำาคัญ่ต่้อสิำที่ธิุของผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยทุี่กิๆ กิลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้น พื่นักิงาน ผู้่บริัหารัของบริัษััที่และบริัษััที่ย่อย ผู้่ร่ัวมทุี่น 
หร่ัอผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยภายนอกิ อาทิี่ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน่� ชุ่มช่นและสัำงคม 
รัวมถึึงหน่วยงานภาครััฐและองค์กิรัท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง โดยม่รัายละเอ่ยดดังน่�

ผู้่ถ่ึอหุ้น : บริัษััที่มุ่งมั�นท่ี่�จะดำาเนินธุุรักิิจให้ม่ผ่ลต้อบแที่นท่ี่� 
คุ้มค่าและสำร้ัางความพึื่งพื่อใจสูำงสุำดแก่ิผู้่ถ่ึอหุ้น  
โดยคำานึงถึึงกิารัเติ้บโต้ของมูลค่าบริัษััที่ในรัะยะยาว
ด้วยผ่ลต้อบแที่นท่ี่�ด่และต่้อเน่�อง รัวมทัี่�งกิารัดำาเนินกิารั 
เปิีดเผ่ยข้อมูลอย่างโปีร่ังใสำและเช่่�อถ่ึอได้

พื่นักิงาน : บริัษััที่ได้ส่ำงเสำริัมและพัื่ฒนาความสำามารัถึของ
พื่นักิงานโดยมุ่งหวงัให้เกิิดศักิยภาพื่ในกิารัปีฏิิบัติ้งาน
สูำงสุำด โดยจัดให้ม่สำภาพื่กิารัจ้างงานท่ี่�ยุติ้ธุรัรัม รัวมถึึง 
ม่โอกิาสำก้ิาวหน้าในบริัษััที่อย่างเป็ีนธุรัรัม และจดัให้ม่
สำภาพื่แวดล้อมในกิารัที่ำางานท่ี่�ด่และปีลอดภัย

ผู้่ร่ัวมทุี่น : บริัษััที่ปีฏิิบัติ้งานร่ัวมกัินอย่างม่ออาช่่พื่และโปีร่ังใสำ 
เพ่ื่�อผ่ลปีรัะโยช่น์สูำงสุำดร่ัวมกัิน

ลูกิค้า : บริัษััที่เน้นท่ี่�จะให้บริักิารัต้ามคำามั�นสัำญ่ญ่าต่้อลูกิค้า 
โดยให้ความสำำาคัญ่แก่ิลูกิค้าเป็ีนอันดับแรักิ โดยสำร้ัาง
สัำมพัื่นธุภาพื่ท่ี่�ด่กัิบลูกิค้าอย่างต่้อเน่�องและสำมำ�าเสำมอ
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คู่ค้า : บริัษััที่ม่กิารัปีฏิิบัติ้ต่้อคู่ค้าอย่างเสำมอภาค เป็ีนธุรัรัม
และรัักิษัาความลับ รัวมถึึงสำร้ัางความสัำมพัื่นธ์ุท่ี่�ด่และ
เอ่�อปีรัะโยช่น์ร่ัวมกัินกัิบคู่ค้า

เจ้าหน่� : บริัษััที่จะปีฏิิบัติ้ต้ามพื่นัธุะสัำญ่ญ่า และให้ความเป็ีนธุรัรัม
แก่ิเจ้าหน่�ต้ามลำาดับชั่�นของหน่�ต้ามสัำญ่ญ่าท่ี่�ได้กิรัะที่ำาไว้

คู่แข่ง : บริัษััที่ม่กิารัปีฏิิบัติ้ท่ี่�เสำมอภาค ไม่ดูหมิ�นคู่แข่งและ
ปีฏิิบัติ้ต่้อกัินอย่างม่ออาช่่พื่

ชุ่มช่น/สัำงคม : บริัษััที่คำานึงถึึงกิารัสำนับสำนุนกิิจกิรัรัมที่างสัำงคม  
เพ่ื่�อสำรั้างคุณ์ภาพื่ช่่วิต้ท่ี่�ด่แก่ิคนในสำังคมและชุ่มช่น 
รัวมถึึงส่ำงเสำริัมและปีลูกิฝังจิต้สำำานึกิความรัับผิ่ดช่อบ
ต่้อสัำงคมในหมู่พื่นักิงานทุี่กิรัะดับ

หน่วยรัาช่กิารั : บริัษััที่พึื่งปีฏิิบัต้ิต้ามข้อกิำาหนดของกิฎหมายและ 
กิฎรัะเบ่ยบต่้างๆ ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องและองค์กิรัท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง

สิำ�งแวดล้อม : บริัษััที่สำ่งเสำริัมให้พื่นักิงานต้รัะหนักิถึึงกิารัอนุรัักิษั์
สิำ�งแวดล้อม และม่นโยบายกิารัพัื่ฒนาโครังกิารัโดย
คำานึงถึึงผ่ลกิรัะที่บด้านสิำ�งแวดล้อมต้ามรัายงาน
วิเครัาะห์ผ่ลกิรัะที่บสิำ�งแวดล้อม (EIA)

บริัษััที่จึงได้ม่นโยบายท่ี่�จะสำร้ัางความคุ้มครัองสิำที่ธิุและปีฏิิบัติ้อย่า 
งเท่ี่าเท่ี่ยมกัิน เน่�องจากิแรังสำนับสำนุนจากิผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยกิลุ่มต่้างๆ 
ม่ส่ำวนช่่วยเพิื่�มข่ดความสำามารัถึในกิารัแข่งขันและสำร้ัางกิำาไรัให้กัิบ
บริัษััที่ ถ่ึอเป็ีนกิารัสำร้ัางความสำำาเร็ัจให้กัิบบริัษััที่ในรัะยะยาว บริัษััที่
ได้ต้รัะหนักิถึึงสิำที่ธิุของแต่้ละกิลุ่มท่ี่�ม่ส่ำวนได้เส่ำย โดยปีฏิิบัติ้ต้าม 
ข้อกิำาหนดกิฎหมายและกิฎรัะเบ่ยบต่้างๆ รัวมถึึงสัำญ่ญ่าและข้อต้กิลง
ต่้างๆ ท่ี่�ที่ำาขึ�นรัะหว่างกัินรัวมทัี่�งม่กิารัเปิีดเผ่ยข้อมูลอย่างเพ่ื่ยงพื่อเพ่ื่�อ
ให้ผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยม่ส่ำวนร่ัวมได้อย่างม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ และไม่ดำาเนินกิารั
ใดๆ อันจะเป็ีนกิารัลิดรัอนสิำที่ธิุ หร่ัอส่ำงผ่ลกิรัะที่บในด้านลบกัิบกิลุ่ม
ผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยต่้างๆ

กิรัณ่์ท่ี่�ผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยม่ข้อร้ัองเร่ัยน ข้อเสำนอแนะหร่ัอข้อสำงสัำยใดๆ 
เก่ิ�ยวกัิบกิารักิรัะที่ำาผิ่ดกิฎหมายหร่ัอจรัรัยาบรัรัณ์ รัายงานที่างกิารัเงนิ 
ท่ี่�ไม่ถูึกิต้้อง หร่ัอรัะบบควบคุมภายในท่ี่�บกิพื่ร่ัอง สำามารัถึแจ้งหร่ัอ
สำอบถึามได้โดยต้รังถึึงคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบของบรัษัิัที่ โดยติ้ดต่้อผ่่าน
เลขานุกิารัคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ที่างอ่เมล์ InternalAudit@cgd.co.th 
หร่ัอ ส่ำงจดหมายมาท่ี่� สำำานักิต้รัวจสำอบภายใน บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี  
ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น) เลขท่ี่� 898 อาคารัเพื่ลินจิต้ที่าวเวอร์ั 
ชั่�น 20 ถึนนเพื่ลินจิต้ แขวงลุมพิื่น่ เขต้ปีทุี่มวัน กิรุังเที่พื่มหานครั 
10330 โดยบริัษััที่จะดำาเนินกิารัสำอบสำวนต้ามขั�นต้อนกิารัรัับเร่ั�องร้ัอง
เร่ัยนท่ี่�กิำาหนดไวแ้ละถ่ึอปีฏิิบัติ้เป็ีนเร่ั�องลับและรัายงานผ่ลกิารัสำอบสำวน
ให้คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ที่รัาบ

หมวดท่่ 4 การเปิดเผย์ข�อม้ลและความโปร่งใส

1) การเปิดเผย์ข�อม้ล 

บริัษััที่ให้ความสำำาคัญ่ต่้อกิารัเปิีดเผ่ยข้อมูลสำำาคัญ่ของบริัษััที่ท่ี่�ม่ผ่ลต่้อ
กิารัต้ดัสิำนใจของผู้่ลงที่นุ และผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยกัิบบริัษััที่ทัี่�งข้อมูลที่างกิารัเงนิ  
และข้อมูลท่ี่�มิใช่่ข้อมูลที่างกิารัเงินอย่างถูึกิต้้อง ครับถ้ึวน น่าเช่่�อถ่ึอ 
ทัี่�วถึึง ทัี่นเวลา โปีร่ังใสำ และเป็ีนไปีต้ามเกิณ์ฑ์์ท่ี่�ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์
แห่งปีรัะเที่ศไที่ย และสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และ
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์กิำาหนด โดยผ่่านช่่องที่างของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่ง

ปีรัะเที่ศไที่ย ส่ำ�อสิำ�งพิื่มพ์ื่ต่้างๆ แบบแสำดงรัายกิารัข้อมูลปีรัะจำาปีี/
รัายงานปีรัะจำาปีี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย รัวมถึึงผ่่านที่าง
เว็บไซึต์้ของบริัษััที่

นอกิจากิน่� บริัษััที่จัดให้ม่รัายงานความรัับผิ่ดช่อบของคณ์ะกิรัรัมกิารั
ต่้อรัายงานที่างกิารัเงินแสำดงควบคู่กัิบรัายงานของผู้่สำอบบัญ่ช่่ใน แบบ
แสำดงรัายกิารัข้อมูลปีรัะจำาปีี/รัายงานปีรัะจำาปีี (แบบ 56-1 One Report)

2) ความสัมพันธ์ุกับีผ้�ลงทุน 

คณ์ะกิรัรัมกิารับรัษัิัที่ให้ความสำำาคัญ่ต่้อกิารัเปิีดเผ่ยข้อมูลท่ี่�ม่ผ่ลต่้อกิารั
ตั้ดสิำนใจของผู้่ลงทุี่น และผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยกัิบบริัษััที่เก่ิ�ยวกัิบความถูึกิต้้อง 
ครับถ้ึวน โปีร่ังใสำ น่าเช่่�อถ่ึอ ทัี่�วถึึง และทัี่นเวลา ทัี่�งรัายงานข้อมูลที่างกิารั
เงิน และข้อมูลทัี่�วไปี ต้ลอดจนข้อมูลสำำาคัญ่ โดยได้เผ่ยแพื่ร่ัข้อมูลข่าวสำารั
ต่้างๆ เพ่ื่�อให้ผู้่ลงทุี่น นักิวิเครัาะห์ และผู้่สำนใจโดยทัี่�วไปีได้รัับที่รัาบ โดย
ผ่่านช่่องที่างกิารัเผ่ยแพื่ร่ัข้อมูลต่้างๆ ของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
และ/หร่ัอสิำ�งพิื่มพ์ื่ต่้างๆ รัวมทัี่�งเว็บไซึต์้ของบริัษััที่ ทัี่�งน่� บริัษััที่ได้มอบหมาย
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หมวดท่่ 5 ความรับีผิดชอบีของคณะกรรมการ

1) ภาวะผ้�น�าและวิสัย์ทัศน์ 

คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ปีรัะกิอบด้วยผู้่ท่ี่�ม่ปีรัะสำบกิารัณ์์ ม่ความรู้ั ความ
สำามารัถึในกิารัดำาเนินธุุรักิิจ ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนผู้่ช่่�แนะและกิำาหนดนโยบาย 
วิสัำยทัี่ศน์ กิลยุที่ธ์ุ เป้ีาหมาย และทิี่ศที่างกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่ 
ต้ลอดจนกิำากัิบดูแลให้ฝ�ายบริัหารัดำาเนินกิารัให้เป็ีนไปีต้ามนโยบาย
ท่ี่�กิำาหนดไว้อย่างม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่และปีรัะสิำที่ธิุผ่ล ภายใต้้กิรัอบของ
กิฎหมาย วัต้ถุึปีรัะสำงค์ ข้อบังคับของบริัษััที่ และมติ้ท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอ
หุ้น ด้วยความรัับผิ่ดช่อบ ซ่ึ�อสัำต้ย์สุำจริัต้ รัะมัดรัะวัง ต้ามหลักิกิารัข้อ
พึื่งปีฏิิบัติ้ท่ี่�ด่ เพ่ื่�อก่ิอให้เกิิดปีรัะโยช่น์สูำงสุำดต่้อบริัษััที่และสำรั้างความ
เช่่�อมั�นให้แก่ิผู้่ถ่ึอหุ้น นอกิจากิน่� บริัษััที่ยังได้ให้ความสำำาคัญ่และจัดให้
บริัษััที่ม่รัะบบกิารัควบคุมภายใน กิารัต้รัวจสำอบภายใน กิารัปีรัะเมิน
และกิารับรัิหารังานท่ี่�รััดกิุมต่้อเน่�องอย่างม่ปีรัะสำิที่ธิุภาพื่ รัวมทัี่�งม่
กิารัติ้ดต้ามดำาเนินกิารัในเร่ั�องดังกิล่าวอย่างสำมำ�าเสำมอ โดยผ่่านสำำานักิ
ต้รัวจสำอบภายในและนำาเสำนอต้อ่ท่ี่�ปีรัะช่มุคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบให้
รัับที่รัาบทุี่กิครัั�ง 

คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่เป็ีนผู้่พิื่จารัณ์าให้ม่กิารักิำาหนดและแยกิบที่บาที่ 
หน้าท่ี่� และความรัับผิ่ดช่อบรัะหว่างคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่และฝ�ายบริัหารั 
โดยกิำาหนดรัะดับอำานาจกิารัดำาเนินกิารัอย่างชั่ดเจน รัวมทัี่�งส่ำ�อสำารั
บที่บาที่หน้าท่ี่�และความรัับผิ่ดช่อบดังกิล่าวต่้อกิรัรัมกิารัและพื่นักิงาน
อย่างสำมำ�าเสำมอ 

2) จรรย์าบีรรณธุุรกิจ 

บริัษััที่ได้จัดที่ำาข้อกิำาหนดและถ่ึอปีฏิิบัติ้เก่ิ�ยวกัิบจรัรัยาบรัรัณ์ธุุรักิิจ 
(Code of Conduct) ของบริัษััที่ เพ่ื่�อให้กิรัรัมกิารัและพื่นักิงานทุี่กิคน
ได้รัับที่รัาบ ยึดถ่ึอ เข้าใจถึึงมาต้รัฐานกิารัปีฏิิบัติ้ต้นต้ามท่ี่�บริัษััที่และ
ผู้่ถ่ึอหุ้นคาดหวัง และใช้่เป็ีนแนวที่างปีรัะพื่ฤต้ิปีฏิิบัติ้ท่ี่�ถูึกิต้้องในกิารั
ปีรัะกิอบธุุรักิิจ ดังน่�
1. ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�เป็ีนไปีต้ามกิฎหมาย วัต้ถุึปีรัะสำงค์ ข้อบังคับของบริัษััที่  

มติ้ท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้น รัวมทัี่�งกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่และจรัรัยาบรัรัณ์ 
กิรัรัมกิารับริัษััที่

การกำากับดูแลกิจการ
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2. บริัหารังานเพ่ื่�อผ่ลปีรัะโยช่น์ของผู้่ม่ส่ำวนได้เส่ำยทุี่กิฝ�าย ทัี่�งใน
ปัีจจุบันและอนาคต้ ต้ลอดจนรัักิษัาภาพื่ลักิษัณ์์ของบริัษััที่

3. ไม่ม่ส่ำวนได้เส่ำยในกิิจกิารัท่ี่�กิรัะที่ำากัิบบริัษััที่ท่ี่�ต้นเป็ีนกิรัรัมกิารั 
หร่ัอในกิิจกิารัท่ี่�ม่ลักิษัณ์ะเป็ีนกิารัแข่งขันกัิบบริัษััที่ท่ี่�ต้นเป็ีน
กิรัรัมกิารัอยู่ ทัี่�งน่� ไม่ว่าโดยที่างต้รังหร่ัอโดยที่างอ้อม

4. พึื่งบริัหารังาน โดยหล่กิเล่�ยงความขัดแย้งผ่ลปีรัะโยช่น์ส่ำวนต้น
ต่้อผ่ลปีรัะโยช่น์ของบรัิษััที่ เพ่ื่�อให้กิารับรัิหารังานเปี็นไปีอย่าง
เต็้มท่ี่�และม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่

5. บริัหารังานด้วยความรัะมัดรัะวังและไม่สำร้ัางข้อผู่กิมัดท่ี่�อาจ 
ขัดแย้งกัิบหน้าท่ี่�ของต้นในภายหลัง

6. ไม่แสำวงหาผ่ลปีรัะโยช่น์อันมิช่อบจากิกิารัที่ำางาน ไม่ว่าที่างต้รัง
หร่ัอที่างอ้อม

7. ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของต้นอยา่งเต็้มความสำามารัถึ เพ่ื่�อให้เกิิดปีรัะโยช่น์
สูำงสุำดต่้อบริัษััที่

8. ไม่เป็ีนผู้่ปีรัะกิอบกิารั หร่ัอเปี็นผู้่ถ่ึอหุ้นสำำาคัญ่ หร่ัอม่บุคคลใน
ครัอบครััวเป็ีนกิรัรัมกิารั หร่ัอเป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้นในกิิจกิารัหร่ัอธุุรักิิจกิารั
ค้าใดอนัม่สำภาพื่อยา่งเด่ยวกัิน และเปีน็กิารัแขง่ขัน หร่ัอที่ำาธุุรักิิจ
กัิบบริัษััที่ท่ี่�ต้นเองเปี็นกิรัรัมกิารัอยู่ ไม่ว่ากิรัะที่ำาเพ่ื่�อปีรัะโยช่น์
ของต้นเองหร่ัอของผู้่อ่�น

ทัี่�งน่� กิรัรัมกิารัและพื่นกัิงานของบรัษัิัที่รัับที่รัาบถึึงข้อกิำาหนดเกิ่�ยวกัิบ
จรัรัยาบรัรัณ์ และไดป้ีฏิิบัติ้ต้นและปีฏิิบัติ้งานอยา่งม่ออาช่่พื่ ม่จริัยธุรัรัม
ที่างธุุรักิิจ โดยคำานึงถึึงกิารัสำร้ัางปีรัะโยช่น์สูำงสุำดให้แก่ิบริัษััที่และผู้่ถ่ึอหุ้น 
เป็ีนสำำาคัญ่

3) องค์ประกอบีของคณะกรรมการบีริษัท

1. คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่จะเป็ีนผู้่สำรัรัหาและพิื่จารัณ์าผู้่ท่ี่�ม่ทัี่กิษัะ 
ปีรัะสำบกิารัณ์์ วิช่าช่่พื่ คุณ์สำมบติั้เฉพื่าะในดา้นต่้างๆ และม่ความ
จำาเปี็นต่้อธุุรักิิจของบรัิษััที่โดยข้อเสำนอแนะของคณ์ะกิรัรัมกิารั
สำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น เพ่ื่�อนำาเสำนอให้ท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้น 
พิื่จารัณ์าเล่อกิตั้�งเป็ีนกิรัรัมกิารัของบริัษััที่

2. คณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่ปีรัะกิอบด้วย กิรัรัมกิารัจำานวนต้ามท่ี่� 
ท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นกิำาหนด แต่้ต้้องไม่น้อยกิว่า 5 คน ซึึ�งม่ความสำามารัถึ 
ปีรัะสำบกิารัณ์์หลากิหลายด้าน โดยม่กิรัรัมกิารัอิสำรัะอย่างน้อย 
1 ใน 3 แต่้ไม่น้อยกิว่า 3 คน

3. กิรัรัมกิารัอิสำรัะ ม่คุณ์สำมบัติ้ดังต่้อไปีน่�
กิ) ถ่ึอหุ้นไม่เกิินร้ัอยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ี่�ม่สำิที่ธิุออกิเส่ำยง

ทัี่�งหมดของบริัษััที่ บริัษััที่ย่อย บริัษััที่ร่ัวมหร่ัอบริัษััที่ท่ี่�
เก่ิ�ยวข้อง ทัี่�งน่� ให้นับรัวมกิารัถ่ึอหุ้นของผู้่ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องของ
กิรัรัมกิารัอิสำรัะรัายนั�นๆ ด้วย

ข) ไม่เป็ีนหร่ัอเคยเป็ีนกิรัรัมกิารัท่ี่�ม่ส่ำวนร่ัวมในกิารับริัหารังาน 
ลูกิจ้าง พื่นักิงาน หร่ัอท่ี่�ปีรึักิษัาท่ี่�ได้รัับเงินเด่อนปีรัะจำา หร่ัอ
ผู้่ม่อำานาจควบคุมของบริัษััที่ บริัษััที่ย่อย บริัษััที่ร่ัวม บริัษััที่ย่อย
ลำาดับเด่ยวกัิน หร่ัอนิติ้บุคคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้ง เว้นแต่้
จะได้พ้ื่นจากิกิารัม่ลักิษัณ์ะดังกิล่าวมาแล้วไม่น้อยกิว่าสำอง
ปีีก่ิอนวันท่ี่�ได้รัับกิารัแต่้งตั้�งจากิคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ หร่ัอ
ผู้่ถ่ึอหุ้น แล้วแต่้กิรัณ่์

ค) ไม่เป็ีนบุคคลท่ี่�ม่ความสำัมพัื่นธ์ุที่างสำายโลหิต้ หร่ัอโดยกิารั 
จดที่ะเบ่ยนต้ามกิฎหมายในลกัิษัณ์ะท่ี่�เป็ีนบิดามารัดา คู่สำมรัสำ  
พ่ื่�น้อง และบุต้รั รัวมทัี่�งคู่สำมรัสำของบุต้รั ของผู้่บริัหารั ผู้่ถ่ึอหุ้น 

รัายใหญ่่ ผู้่ม่อำานาจควบคุมหร่ัอบุคคลท่ี่�จะได้รัับกิารัเสำนอ
ให้เป็ีนผู้่บริัหารัหร่ัอผู้่ม่อำานาจควบคุมของบริัษััที่ หร่ัอ
บริัษััที่ย่อย

ง) ไม่เคยหร่ัอเคยม่ความสัำมพัื่นธ์ุที่างธุุรักิิจกัิบบริัษััที่ บริัษััที่ย่อย 
บริัษััที่ร่ัวมหร่ัอนิติ้บุคคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้งในลักิษัณ์ะท่ี่�
อาจเป็ีนกิารัขัดขวางกิารัใช้่วิจารัณ์ญ่าณ์อย่างอิสำรัะของต้น 
รัวมทัี่�งไม่เป็ีนหร่ัอเคยเป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้นรัายใหญ่่ กิรัรัมกิารัซึึ�ง
ไม่ใช่่กิรัรัมกิารัอิสำรัะ หร่ัอผู้่บริัหารัของผู้่ท่ี่�ม่ความสัำมพัื่นธ์ุ
ที่างธุุรักิิจกัิบบริัษััที่ บริัษััที่ย่อย บริัษััที่ร่ัวมหร่ัอนิติ้บุคคล
ท่ี่�อาจม่ความขัดแย้ง เว้นแต่้จะได้พ้ื่นจากิกิารัม่ลักิษัณ์ะดัง
กิล่าวมาแล้วไม่น้อยกิว่าสำองปีีก่ิอนวันท่ี่�ได้รัับแต่้งตั้�งจากิ
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่หร่ัอผู้่ถ่ึอหุ้น แล้วแต่้กิรัณ่์

 ความสัำมพัื่นธ์ุที่างธุุรักิิจต้ามวรัรัคหนึ�ง รัวมถึึงกิารัที่ำารัายกิารั
ที่างกิารัค้าท่ี่�กิรัะที่ำาเป็ีนปีกิติ้ เพ่ื่�อปีรัะกิอบกิิจกิารั กิารัเช่่า
หร่ัอให้เช่่าอสัำงหาริัมที่รััพื่ย์ รัายกิารัเก่ิ�ยวกัิบสิำนที่รััพื่ย์หร่ัอ
บริักิารั หร่ัอกิารัให้หร่ัอรัับความช่่วยเหล่อที่างกิารัเงิน ด้วย
กิารัรัับหร่ัอให้กู้ิย่ม คำ�าปีรัะกัิน กิารัให้สิำนที่รััพื่ย์เป็ีนหลักิ
ปีรัะกิันหน่�สิำน รัวมถึึงพื่ฤติ้กิารัณ์์อ่�นที่ำานองเด่ยวกัิน ซึึ�ง
เป็ีนผ่ลให้บริัษััที่หร่ัอคู่สัำญ่ญ่าม่ภารัะหน่�ท่ี่�ต้้องช่ำารัะต้่ออ่กิ
ฝ�ายหนึ�ง ตั้�งแต่้ร้ัอยละสำามของสิำนที่รััพื่ย์ท่ี่�ม่ตั้วต้นสุำที่ธิุของ
บริัษััที่ หร่ัอตั้�งแต่้ย่�สิำบล้านบาที่ขึ�นไปี แล้วแต่้จำานวนใดจะ
ต้ำ�ากิว่า ทัี่�งน่� กิารัคำานวณ์ภารัะหน่�ดังกิล่าวให้เป็ีนไปีต้าม
วิธุ่กิารัคำานวณ์มูลค่าของรัายกิารัเก่ิ�ยวโยงกัินต้ามปีรัะกิาศ
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย ว่าด้วย
กิารัเปิีดเผ่ยข้อมูลและกิารัปีฏิิบัติ้กิารัของบริัษััที่จดที่ะเบ่ยน
ในรัายกิารัท่ี่�เก่ิ�ยวโยงกัิน โดยอนุโลม แต่้ในกิารัพิื่จารัณ์า
ภารัะหน่�ดังกิล่าว ให้นับรัวมภารัะหน่�ท่ี่�เกิิดขึ�นในรัะหว่าง
หนึ�งปีีก่ิอนวันท่ี่�ม่ความสัำมพัื่นธ์ุที่างธุุรักิิจกัิบบุคคลเด่ยวกัิน

จ) ไม่เป็ีนหร่ัอเคยเปีน็ผู้่สำอบบัญ่ช่่ของบรัษัิัที่ บริัษััที่ย่อย บริัษััที่
ร่ัวมหร่ัอนิติ้บุคคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้ง และไม่เป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้น
รัายใหญ่่ กิรัรัมกิารัซึึ�งไม่ใช่่กิรัรัมกิารัอิสำรัะ ผู้่บริัหารัหร่ัอ
หุ้นส่ำวนผู้่จัดกิารัของสำำานักิงานสำอบบัญ่ช่่ ซึึ�งม่ผู้่สำอบบัญ่ช่่
ของบรัิษััที่ บริัษััที่ย่อย บรัิษััที่ร่ัวม หร่ัอนิติ้บุคคลท่ี่�อาจม่
ความขัดแย้งสัำงกัิดอยู่ เว้นแต่้จะได้พ้ื่นจากิกิารัม่ลักิษัณ์ะ 
ดังกิล่าวมาแล้วไม่น้อยกิว่าสำองปีีก่ิอนวันท่ี่�ได้รัับแต่้งตั้�งจากิ
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่หร่ัอผู้่ถ่ึอหุ้น แล้วแต่้กิรัณ่์

ฉ) ไม่เป็ีนหร่ัอเคยเปี็นผู้่ให้บริักิารัที่างวิช่าช่่พื่ใดๆ ซึึ�งรัวมถึึง
กิารัให้บริักิารัเปี็นท่ี่�ปีรึักิษัากิฎหมายหร่ัอท่ี่�ปีรึักิษัาที่างกิารั
เงิน ซึึ�งได้รัับค่าบริักิารัเกิินกิว่าสำองล้านบาที่ต่้อปีีจากิบริัษััที่ 
บริัษััที่ย่อย บริัษััที่ร่ัวม หร่ัอนิติ้บุคคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้ง 
ทัี่�งน่� ในกิรัณ่์ท่ี่�ผู้่ให้บริักิารัที่างวิช่าช่่พื่เป็ีนนิติ้บุคคล ให้รัวม
ถึึงกิารัเป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้นรัายใหญ่่ กิรัรัมกิารัซึึ�งไม่ใช่่กิรัรัมกิารัอสิำรัะ 
ผู้่บริัหารัหร่ัอหุ้นส่ำวนผู้่จัดกิารัของผู้่ให้บริักิารัที่างวชิ่าช่่พื่นั�นด้วย 
เว้นแต่้จะได้พ้ื่นจากิกิารัม่ลกัิษัณ์ะดงักิล่าวมาแล้วไม่น้อยกิว่า 
สำองปีีก่ิอนวันท่ี่�แต่้งตั้�งจากิคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่หร่ัอผู้่ถ่ึอหุ้น 
แล้วแต่้กิรัณ่์

ช่) ไม่ได้รัับกิารัแต่้งตั้�งขึ�นเป็ีนตั้วแที่นเพ่ื่�อรัักิษัาผ่ลปีรัะโยช่น์
ของกิรัรัมกิารัของบรัิษััที่ ผู้่ถ่ึอหุ้นรัายใหญ่่หร่ัอผู้่ถ่ึอหุ้นซึึ�ง
เป็ีนผู้่ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบผู้่ถ่ึอหุ้นรัายใหญ่่ของบริัษััที่
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ซึ) ไม่ม่ลักิษัณ์ะอ่�นใดท่ี่�ที่ำาให้ไม่สำามารัถึให้ความเห็นอย่างเป็ีน
อิสำรัะเก่ิ�ยวกัิบกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่ ภายหลังได้รัับ
กิารัแต่้งตั้�งเป็ีนกิรัรัมกิารัอิสำรัะแล้ว กิรัรัมกิารัอิสำรัะอาจได้
รัับมอบหมายจากิคณ์ะกิรัรัมกิารัให้ตั้ดสิำนใจในกิารัดำาเนิน
กิิจกิารัของบริัษััที่ บริัษััที่ย่อย บริัษััที่ร่ัวม บริัษััที่ย่อยลำาดับ
เด่ยวกัินหร่ัอนิติ้บุคคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้ง โดยม่กิารัตั้ดสิำนใจ
ในรูัปีแบบขององค์คณ์ะ (Collective Decision) ได้

ฌ) ม่ความรู้ัและเข้าใจลักิษัณ์ะกิารัปีรัะกิอบธุุรักิิจของบริัษััที่เป็ีน
อย่างด่

4. วารัะกิารัดำารังต้ำาแหน่ง กิรัรัมกิารัม่กิำาหนดรัะยะเวลากิารัดำารัง
ต้ำาแหน่งเป็ีนไปีต้ามท่ี่�กิำาหนดในพื่รัะรัาช่บัญ่ญั่ติ้ว่าด้วยบริัษััที่
มหาช่นจำากัิด และไม่ม่ข้อจำากัิดจำานวนวารัะท่ี่�จะดำารังต้ำาแหน่ง
ติ้ดต่้อกัิน

5. กิารัเป็ีนกิรัรัมกิารัท่ี่�อ่�นของกิรัรัมกิารั เพ่ื่�อให้กิรัรัมกิารัได้ม่เวลา
ในกิารัที่ำาหน้าท่ี่�ได้อย่างเต็้มท่ี่� จึงกิำาหนดให้กิรัรัมกิารัแต่้ละท่ี่าน
ดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารับริัษััที่จดที่ะเบ่ยนไม่เกิิน 5 บริัษััที่ เว้นแต่้ 
จะได้รัับอนุมัติ้จากิคณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่หร่ัอผู้่ถ่ึอหุ้น แล้วแต่้
กิรัณ่์โดยกิรัรัมกิารัม่หน้าท่ี่�เปิีดเผ่ยข้อมูลกิารัดำารังต้ำาแหน่ง
กิรัรัมกิารัท่ี่�บริัษััที่อ่�นให้คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ที่รัาบ นอกิจากิน่� 
กิรัณ่์ท่ี่�ผู้่บริัหารัรัะดับสูำงของบริัษััที่ไปีดำารังต้ำาแหน่งเป็ีนกิรัรัมกิารั
ท่ี่�บริัษััที่อ่�น ผู้่บริัหารัม่หน้าท่ี่�เปิีดเผ่ยให้คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่
ที่รัาบ ซึึ�งปัีจจุบันไม่ม่กิรัรัมกิารัท่ี่�ดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารับริัษััที่
จดที่ะเบ่ยนมากิกิว่า 5 บริัษััที่

4) อ�านาจหน�าท่่และความรับีผิดชอบีของคณะกรรมการบีริษัท 

ดูรัายละเอ่ยดในขอบเขต้อำานาจหน้าท่ี่�ของกิรัรัมกิารั ในหัวข้อเร่ั�อง
ขอบเขต้ หน้าท่ี่�และความรัับผิ่ดช่อบของคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่

5) การประชุมคณะกรรมการบีริษัท

กิารัปีรัะช่มุคณ์ะกิรัรัมกิารัต้ามปีกิต้ใิห้จัดขึ�นอย่างน้อยสำามเด่อนต่้อครัั�ง 
ให้ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัหร่ัอผู้่ซึึ�งได้รัับมอบหมายเป็ีนผู้่เร่ัยกิปีรัะชุ่ม หร่ัอ
ในกิรัณ่์จำาเปี็นกิรัรัมกิารัตั้�งแต่้สำองคนขึ�นไปีอาจรั้องขอให้ปีรัะธุาน
กิรัรัมกิารัเร่ัยกิปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารัได้ ในกิรัณ่์ท่ี่�ม่กิรัรัมกิารัตั้�งแต่้
สำองคนขึ�นไปีร้ัองขอให้ปีรัะธุานกิรัรัมกิารักิำาหนดวันปีรัะชุ่มภายใน 
สิำบส่ำ�วันนับแต่้วันท่ี่�ได้รัับกิารัร้ัองขอ

ในกิารัเร่ัยกิปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารัแต่้ละครัั�ง ให้ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัหร่ัอ
ผู้่ซึึ�งได้รัับมอบหมายสำ่งหนังส่ำอนัดปีรัะชุ่มไปียังกิรัรัมกิารัไม่น้อยกิว่า
เจ็ดวันก่ิอนวันปีรัะชุ่ม เว้นแต่้ในกิรัณ่์จำาเปี็นร่ับด่วน เพ่ื่�อรัักิษัาสำิที่ธิุ
หร่ัอปีรัะโยช่นข์องบริัษััที่จะแจง้กิารันัดปีรัะชุ่มโดยวิธุ่อ่�นและกิำาหนดวัน
ปีรัะช่มุให้เร็ัวกิว่านั�นก็ิได้ โดยปีรัะธุานกิรัรัมกิารัและปีรัะธุานเจา้หน้าท่ี่�
บริัหารัร่ัวมกัินพิื่จารัณ์ากิำาหนดวารัะกิารัปีรัะชุ่ม โดยเปิีดโอกิาสำให้
กิรัรัมกิารัตั้�งแต่้สำองคนขึ�นไปีม่สิำที่ธิุเสำนอเร่ั�องเข้าสู่ำวารัะกิารัปีรัะชุ่มได้

ต้ามข้อบังคับของบริัษััที่ ในกิารัปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารัต้้องม่กิรัรัมกิารั
มาปีรัะชุ่มไม่น้อยกิว่ากึิ�งหนึ�งของจำานวนกิรัรัมกิารัทัี่�งหมด จึงจะ
เป็ีนองค์ปีรัะชุ่ม ในกิรัณ่์ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัไม่อยู่ในท่ี่�ปีรัะชุ่มหร่ัอ 
ไม่สำามารัถึปีฏิิบัติ้ต้ามหน้าท่ี่�ได้ ถ้ึาม่รัองปีรัะธุานกิรัรัมกิารัให้รัอง
ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัเปีน็ปีรัะธุาน ถ้ึาไม่ม่รัองปีรัะธุานกิรัรัมกิารัหร่ัอม่แต่้
ไม่สำามารัถึปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ได้ ให้กิรัรัมกิารัซึึ�งมาปีรัะชุ่มเล่อกิกิรัรัมกิารั
คนหนึ�งเป็ีนปีรัะธุานในท่ี่�ปีรัะชุ่ม กิารัวินิจฉัยช่่�ขาดของท่ี่�ปีรัะชุ่มให้ถ่ึอ

เส่ำยงข้างมากิ ทัี่�งน่� กิรัรัมกิารัคนหนึ�งม่เส่ำยงหนึ�งในกิารัลงคะแนน เว้นแต่้
กิรัรัมกิารัซึึ�งม่ส่ำวนได้เส่ำยในเร่ั�องใดไม่ม่สิำที่ธิุออกิเส่ำยงลงคะแนนในเรั่�องนั�น 
ถ้ึาคะแนนเส่ำยงเท่ี่ากัิน ให้ปีรัะธุานในท่ี่�ปีรัะชุ่มออกิเส่ำยงเพิื่�มขึ�นอ่กิ
เส่ำยงหนึ�งเป็ีนเส่ำยงช่่�ขาด 

6) การประเมินผลงานของกรรมการ และผ้�บีริหารส้งสุด

6.1 ปีรัะเมินผ่ลงานของกิรัรัมกิารั
คณ์ะกิรัรัมกิารัมอบหมายให้คณ์ะกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์า 
ค่าต้อบแที่น เป็ีนผู้่ปีรัะเมินผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งานของคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่
และคณ์ะอนุกิรัรัมกิารั โดยจัดให้ม่กิารัปีรัะเมินผ่ลต้นเองโดยกิำาหนดไว้  
2 แบบ ได้แก่ิ แบบปีรัะเมินผ่ลคณ์ะกิรัรัมกิารัทัี่�งคณ์ะและแบบปีรัะเมินผ่ล
คณ์ะกิรัรัมกิารัรัายบุคคล (ปีรัะเมินต้นเอง) เพ่ื่�อช่่วยให้คณ์ะกิรัรัมกิารั
ได้พิื่จารัณ์าที่บที่วนผ่ลงาน ปัีญ่หาและอุปีสำรัรัคในปีีท่ี่�ผ่่านมา และ 
นำาผ่ลกิารัปีรัะเมินมาวิเครัาะห์กิารัปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของกิรัรัมกิารัและ 
นำาข้อเสำนอแนะมาพัื่ฒนากิารัดำาเนินงานต่้อไปี

6.2 ปีรัะเมินผ่ลงานผู้่บริัหารัสูำงสุำด
คณ์ะกิรัรัมกิารัมอบหมายให้คณ์ะกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์า 
ค่าต้อบแที่น เป็ีนผู้่ปีรัะเมินผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งานของผู้่บริัหารัสูำงสุำดของ
ฝ�ายบริัหารัเป็ีนปีรัะจำาทุี่กิปีี และรัายงานให้คณ์ะกิรัรัมกิารับรัษัิัที่ที่รัาบ 
เพ่ื่�อนำาเสำนอให้คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่กิำาหนดค่าต้อบแที่นให้แก่ิผู้่บริัหารั
สูำงสุำดของฝ�ายบริัหารั โดยปีรัะธุานกิรัรัมกิารัจะเป็ีนผู้่แจ้งผ่ลกิารัพิื่จารัณ์า
ให้ผู้่บริัหารัสูำงสุำดของฝ�ายบริัหารัที่รัาบ 

7) การถ่ึวงดุลของกรรมการท่่ไม่เป็นผ้�บีริหาร 

บริัษััที่กิำาหนดให้ม่กิรัรัมกิารัอิสำรัะอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่้ต้้องไม่ต้ำ�ากิว่า 
3 ท่ี่าน โดยกิรัรัมกิารัอิสำรัะ จำานวน 3 ท่ี่าน ดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารั
ต้รัวจสำอบ ซึึ�งม่คุณ์สำมบัติ้ครับถ้ึวนต้ามปีรัะกิาศของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์
แห่งปีรัะเที่ศไที่ย ว่าด้วยคุณ์สำมบัติ้และขอบเขต้กิารัดำาเนินงานของ
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ เพ่ื่�อมาปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ต้รัวจสำอบและถึว่งดุลกิารั
บริัหารักิิจกิารัต่้างๆ ของบริัษััที่ให้เกิิดความถูึกิต้้องเป็ีนธุรัรัม 

ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่ม่คณ์ะกิรัรัมกิารัท่ี่�ม่ปีรัะสำบกิารัณ์์
และม่ความรู้ั ความสำามารัถึ จำานวนทัี่�งสิำ�น 11 ท่ี่าน ปีรัะกิอบด้วย  

• กิรัรัมกิารัท่ี่�ไม่ได้เป็ีนผู้่บริัหารั 10 ท่ี่าน โดยเป็ีนกิรัรัมกิารั
อิสำรัะรัวม 7 ท่ี่าน

• กิรัรัมกิารัท่ี่�เป็ีนผู้่บริัหารั 1 ท่ี่าน 
โดยม่กิรัรัมกิารัอิสำรัะ จำานวน 3 ท่ี่าน ดำารังต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ  
ซึึ�งม่คุณ์สำมบัติ้ครับถ้ึวนต้ามปีรัะกิาศของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย ว่าด้วยคุณ์สำมบัติ้และขอบเขต้กิารัดำาเนินงานของ 
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ เพ่ื่�อมาปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ต้รัวจสำอบและถึว่งดุลกิารั
บริัหารักิิจกิารัต่้างๆ ของบริัษััที่ให้เกิิดความถูึกิต้้องเป็ีนธุรัรัม 

8) การรวมหร่อแย์กต�าแหน่ง 

ปีรัะธุานกิรัรัมกิารับริัษััที่ต้้องไม่เป็ีนบุคคลเด่ยวกัินกัิบผู้่บริัหารัสูำงสุำด
ของฝ�ายบริัหารั เพ่ื่�อเป็ีนกิารัแบ่งแยกิหน้าท่ี่�ในกิารักิำาหนดนโยบาย
กิารักิำากัิบดูแลและกิารับริัหารังานปีรัะจำา โดยบริัษััที่ได้กิำาหนด
ขอบเขต้อำานาจหน้าท่ี่�ของฝ�ายบริัหารัในแต่้ละรัะดับไว้อย่างชั่ดเจน  
และเป็ีนลายลักิษัณ์์อักิษัรัในปีรัะกิาศอำานาจดำาเนินกิารัของบริัษััที่ซึึ�ง
ได้รัับอนุมัติ้จากิคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ บริัษััที่ม่กิารัแบ่งแยกิหน้าท่ี่�
ความรัับผิ่ดช่อบออกิจากิกัินโดยเด็ดขาดรัะหว่างกิารัอนุมัติ้ กิารับันทึี่กิ
รัายกิารัที่างบัญ่ช่่ และกิารัดูแลที่รััพื่ย์สิำน เพ่ื่�อเปี็นกิารัต้รัวจสำอบ 
ซึึ�งกัินและกัินได้ 

การกำากับดูแลกิจการ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

ทัี่� ง น่�  ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัของบริัษััที่เ ป็ีนกิรัรัมกิารัอิสำรัะค่อ  
นายวิกิรัม คุ้มไพื่โรัจน์ ส่ำวนต้ำาแหน่งผู้่บริัหารัสำูงสุำดของบรัิษััที่
ค่อปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารัเป็ีนกิรัรัมกิารับริัษััที่อ่กิท่ี่าน ค่อ 
นายเบน เต้ช่ะอุบล ซึึ�งทัี่�งสำองต้ำาแหน่งได้ม่กิารัแบ่งแยกิหน้าท่ี่�ความ 
รัับผิ่ดช่อบกัินอย่างชั่ดเจน และกิารัตั้ดสิำนใจในเร่ั�องท่ี่�สำำาคัญ่ได้ดำาเนินกิารั 
ผ่่านท่ี่�ปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารัของบรัิษััที่ โปีรัดดูรัายละเอ่ยดเก่ิ�ยวกัิบ
ขอบเขต้ อำานาจ หน้าท่ี่�ของคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่และปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�
บริัหารั ได้ท่ี่�โครังสำร้ัางกิารัจัดกิารั และเร่ั�องขอบเขต้อำานาจหน้าท่ี่�ของ
ปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั

9) ระบีบีควบีคุมและตรวจสอบีภาย์ใน 

บริัษััที่ได้ให้ความสำำาคัญ่ต่้อรัะบบกิารัควบคุมภายใน ทัี่�งในรัะดับบริัหารั
และรัะดับปีฏิิบัติ้งานท่ี่�ม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ม่กิารักิำาหนดอำานาจ

กิารัดำาเนินกิารัของผู้่ปีฏิิบัติ้งาน ผู้่บริัหารั ไว้เป็ีนลายลักิษัณ์์อักิษัรัอย่าง
ชั่ดเจนในขั�นต้อนกิารัปีฏิิบัติ้งาน (Procedure Manual) และผั่งอำานาจ
กิารัอนุมัติ้ ทัี่�งน่� เพ่ื่�อเป็ีนกิารัสำอดส่ำองดูแลรัะบบกิารัควบคุมภายในและ
ต้รัวจสำอบรัายกิารัท่ี่�สำำาคัญ่อย่างสำมำ�าเสำมอ โดยม่คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ
เข้าสำอบที่านรัะบบกิารัควบคุมภายในอ่กิครัั�งหนึ�ง เพ่ื่�อให้อยู่ในรัะดับ
ท่ี่�ม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ ต้ลอดจนม่กิารักิำาหนดและกิารัปีรัะเมินความเส่ำ�ยง
ของกิิจกิารั กิำาหนดมาต้รักิารัป้ีองกัินและจัดกิารัความเส่ำ�ยง และม่ 
กิารักิำากัิบดูแลกิารัปีฏิิบัติ้ต้ามกิฎหมายและข้อกิำาหนดท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง  
ม่กิารัแบง่แยกิหนา้ท่ี่�ผู้่ปีฏิิบัติ้งาน ผู้่ติ้ดต้ามควบคมุและปีรัะเมนิผ่ลออกิ
จากิกัิน เพ่ื่�อให้เกิิดกิารัถ่ึวงดุลและต้รัวจสำอบรัะหว่างกัินอย่างเหมาะสำม

ทัี่�งน่� บริัษััที่ได้จัดตั้�งสำำานักิต้รัวจสำอบภายในขึ�นเฉพื่าะม่ความอิสำรัะ
ในกิารัปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�โดยขึ�นต้รังกิับคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ เพ่ื่�อ 
รัับผิ่ดช่อบช่่วยต้รัวจสำอบกิารัปีฏิิบัติ้งานของบริัษััที่และบริัษััที่ย่อยให้
ม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ โดยกิำาหนดให้สำำานักิงานต้รัวจสำอบภายในรัายงานผ่ล
กิารัต้รัวจสำอบโดยต้รังต่้อคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

นอกิจากิน่� คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบได้ม่กิารัที่บที่วนความเหมาะสำม
และความเพ่ื่ยงพื่อของรัะบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีีละ 1 ครัั�ง และ
เสำนอให้คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่พิื่จารัณ์าเพ่ื่�อให้ความเห็นเร่ั�องความเพ่ื่ยงพื่อ 
ของรัะบบควบคุมภายในไว้ในแบบแสำดงรัายกิารัข้อมูลปีรัะจำาปีี/ 
รัายงานปีรัะจำาปีี (แบบ 56-1 One Report)

10) ราย์งานของคณะกรรมการ 

คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ได้มอบหมายให้คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบที่ำา
หน้าท่ี่�กิำากัิบดูแลกิรัะบวนกิารัจัดที่ำาและเปีิดเผ่ยข้อมูลในรัายงาน
ที่างกิารัเงิน รัะบบกิารัควบคุมภายในและกิารัต้รัวจสำอบภายใน  
เพ่ื่�อพิื่จารัณ์าความเพ่ื่ยงพื่อและความเหมาะสำมของรัะบบกิารัควบคุม
ภายใน และกิารัจัดที่ำางบกิารัเงินให้ต้รังต่้อความเป็ีนจริัง ครับถ้ึวน 
เพ่ื่ยงพื่อ เช่่�อถ่ึอได้และม่ปีรัะสำิที่ธิุภาพื่ โดยให้เลขานุกิารับรัิษััที่เปี็น 
ผู้่จัดเก็ิบรัายงานกิารัปีรัะชุ่มของคณ์ะกิรัรัมกิารั

11)  การพัฒนาความร้�และทักษะของคณะกรรมการและฝ่่าย์บีริหาร

บริัษััที่ให้ความสำำาคัญ่ในกิารัส่ำงเสำริัมและสำนับสำนุนให้กิรัรัมกิารัและฝ�าย
บริัหารัทุี่กิท่ี่านเข้ารัับกิารัอบรัมกิับสำมาคมสำ่งเสำริัมสำถึาบันกิรัรัมกิารั
บริัษััที่ไที่ย (Thai Institute of Directors Association : IOD) และ
สำถึาบันอ่�นๆ ในหลักิสูำต้รัท่ี่�เก่ิ�ยวข้องอย่างต่้อเน่�อง เพ่ื่�อเป็ีนกิารัเพิื่�มพูื่น
ความรู้ัด้านต่้างๆ เกิ่�ยวกัิบบที่บาที่หนา้ท่ี่�ของกิรัรัมกิารัและฝ�ายบริัหารั

12)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (DIRECTORS ORIENTATION)

สำำาหรัับกิรัรัมกิารัท่ี่�เข้ารัับต้ำาแหน่งใหม่ ที่างบริัษััที่ได้จัดให้ม่กิารั
ปีฐมนิเที่ศเพ่ื่�อให้กิรัรัมกิารัใหม่ได้รัับที่รัาบนโยบายธุุรักิิจของบริัษััที่ 
รัวมทัี่�งข้อมูลท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง อาทิี่ โครังสำร้ัางทุี่น ผู้่ถ่ึอหุ้น ผ่ลกิารัดำาเนินกิารั 
รัวมทัี่�งกิฎหมายและกิฎเกิณ์ฑ์์ต่้างๆ พื่ร้ัอมทัี่�งส่ำงมอบคู่ม่อสำำาหรัับ
กิรัรัมกิารัซึึ�งเป็ีนข้อมูลท่ี่�เปี็นปีรัะโยช่น์สำำาหรัับกิารัเปี็นกิรัรัมกิารัของ
บริัษััที่ให้กัิบกิรัรัมกิารั ทัี่�งน่� คู่ม่อกิรัรัมกิารัอย่างน้อย ปีรัะกิอบด้วย

ค่่ม่อกรรมการ
1. พื่รัะรัาช่บัญ่ญั่ติ้บริัษััที่มหาช่นจำากัิด พื่.ศ. 2535
2. หนังส่ำอรัับรัองบริัษััที่
3. วัต้ถุึปีรัะสำงค์ของบริัษััที่
4. ข้อบังคับบริัษััที่
5. คู่ม่อกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่ของบริัษััที่
6. คู่ม่อกิรัรัมกิารับริัษััที่จดที่ะเบ่ยนของ สำำานักิงาน กิ.ล.ต้.

ข้อม่ลสำาหรับกรรมการ 
1. ข้อแนะนำากิารัให้สำารัสำนเที่ศสำำาหรัับผู้่บริัหารับริัษััที่จดที่ะเบ่ยน
2. หนังส่ำอรัายกิารัท่ี่�เก่ิ�ยวโยงกัินของบริัษััที่จดที่ะเบ่ยน
3. หลักิกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่สำำาหรัับบริัษััที่จดที่ะเบ่ยน  
 ปีี 2560 (“CG Code”)
4. Company Profile
5. แบบแสำดงรัายกิารัข้อมูลปีรัะจำาปีี / รัายงานปีรัะจำาปีี 
 (“แบบ 56-1 One Report”) ฉบับล่าสุำด

13) เลขานุการบีริษัท

คณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่เล็งเห็นความสำำาคัญ่ของบที่บาที่และหน้าท่ี่�ของ
เลขานุกิารับริัษััที่ เพ่ื่�อให้กิารับริัหารังานของบริัษััที่ดำาเนินไปีอย่างม่
ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่สูำงสุำดต้ามหลักิกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่ โดยม่หน้าท่ี่�
และความรัับผิ่ดช่อบหลักิ รัายละเอ่ยดในขอบเขต้อำานาจหน้าท่ี่�ของ
เลขานุกิารับริัษััที่ต้ามท่ี่�รัะบุไว้ในหัวข้อโครังสำร้ัางกิารัจัดกิารั 

2. คัณะกรรมการชุดยุ่อยุ
บริัษััที่ม่คณ์ะกิรัรัมกิารัชุ่ดย่อย จำานวน 3 ชุ่ด ดังต่้อไปีน่� 

1) คณะกรรมการตรวจสอบี 

บริัษััที่ม่กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ จำานวนทัี่�งสิำ�น 3 ท่ี่าน โดยทัี่�งหมดเป็ีน
กิรัรัมกิารัอิสำรัะ ดังน่� 

ลำาดั้บ รายช่�อ ตำาแหน่ง

1. พื่ล.อ.อ.เพิื่�มเก่ิยรัติ้  
ลวณ์ะมาลย์

ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

2. พื่ล.ต้.อ.ว่รัพื่งษ์ั 
ช่่�นภักิด่

กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

3. นายชู่ เฟ็ง เช่ กิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 

โดยนายชู่ เฟ็ง เช่ เป็ีนบุคคลท่ี่�ม่ความรู้ัและปีรัะสำบกิารัณ์์เพ่ื่ยงพื่อ
ในกิารัที่ำาหน้าท่ี่�ในกิารัสำอบที่านความน่าเช่่�อถ่ึอของงบกิารัเงิน และ
นางสำาวอัญ่ช่ล่ ศร่ัวิวัฒน์กุิล ดำารังต้ำาแหน่งเลขานุกิารัคณ์ะกิรัรัมกิารั
ต้รัวจสำอบ
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หมูายเหตุุ

(1)  นายศุุภกร พลกุล ซึึ่�งดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการอิสำระและประธาน

กรรมูการตุรวจสำอบข้องบริษััท ได้เส่ำยช่ีวิตุเมืู�อวันท่� 11 มิูถุึนายน 2564 

(2) ท่�ประชุีมูคัณะกรรมูการบริษััท คัรั�งท่� 8/2564 ประชีุมูเมืู�อวันท่�  

8 กันยายน 2564 ได้มู่มูติุอนุมัูติุแตุ่งตัุ�ง พล.อ.อ.เพิ�มูเก่ยรติุ ลวณะมูาลย์ 

ปัจจุบันดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการอิสำระข้องบริษััท ให้ดำารงตุำาแหน่ง 

กรรมูการอิสำระและประธานกรรมูการตุรวจสำอบ แทนตุำาแหน่งท่�ว่างลง 

ข้องนายศุุภกร พลกุล ซึึ่�งพ้นจากตุำาแหน่งกรรมูการอิสำระและประธาน

กรรมูการตุรวจสำอบ โดยให้มู่ผลตัุ�งแตุ่วันท่� 8 กันยายน 2564 เป็นตุ้นไป

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของกรรมการตรวจสอบ 
1. สำอบที่านให้บริัษััที่ม่รัายงานที่างกิารัเงินอย่างถูึกิต้้องและเพ่ื่ยงพื่อ

โดยปีรัะสำานงานกัิบผู้่สำอบบัญ่ช่่และผู้่บริัหารัท่ี่�รัับผิ่ดช่อบจัดที่ำา
รัายงานที่างกิารัเงินทัี่�งรัายไต้รัมาสำและปีรัะจำาปีี คณ์ะกิรัรัมกิารั
ต้รัวจสำอบอาจเสำนอแนะผู้่สำอบบัญ่ช่่ให้สำอบที่านหร่ัอต้รัวจสำอบ
รัายกิารัใดท่ี่�เห็นว่าจำาเป็ีนและเป็ีนเร่ั�องสำำาคัญ่ในรัะหว่างกิารั 
ต้รัวจสำอบบัญ่ช่่ของบริัษััที่ได้

2. สำอบที่านให้บริัษััที่ม่รัะบบกิารัควบคุมภายใน (Internal Control) 
และกิารัต้รัวจสำอบภายใน (Internal Audit) ท่ี่�ม่ความเหมาะสำม
และม่ปีรัะสิำที่ธิุผ่ล โดยสำอบที่านร่ัวมกัิบผู้่สำอบบัญ่ช่่และผู้่ต้รัวจ
สำอบภายใน นอกิจากิน่� พิื่จารัณ์าความเป็ีนอิสำรัะของสำำานักิต้รัวจ
สำอบภายใน ต้ลอดจนให้ความเห็นช่อบในกิารัพิื่จารัณ์าแต่้งตั้�ง 
โยกิย้าย เลิกิจ้าง ผู้่บริัหารัสูำงสุำดของสำำานักิต้รัวจสำอบภายใน

3. สำอบที่านให้บริัษััที่ปีฏิิบัติ้ต้ามกิฎหมายว่าด้วยหลักิที่รััพื่ย์และ
ต้ลาดหลกัิที่รััพื่ย์ ข้อกิำาหนดของต้ลาดหลกัิที่รััพื่ย์ หร่ัอกิฎหมาย
ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบธุุรักิิจของบริัษััที่

4. พิื่จารัณ์า คัดเล่อกิ เสำนอแต่้งตั้�งบุคคลซึึ�งม่ความเป็ีนอิสำรัะ 
เพ่ื่�อที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนผู้่สำอบบัญ่ช่่ของบริัษััที่ รัวมถึึงพิื่จารัณ์าเสำนอ 
ค่าต้อบแที่นของผู้่สำอบบัญ่ช่่ โดยคำานึงถึึงความน่าเช่่�อถ่ึอ ความ
เพ่ื่ยงพื่อของที่รััพื่ยากิรัและปีริัมาณ์งานต้รัวจสำอบของบริัษััที่ 
ผู้่สำอบบัญ่ช่่นั�น รัวมถึึงปีรัะสำบกิารัณ์์ของบคุลากิรัท่ี่�ได้รัับมอบหมาย
ให้ที่ำากิารัต้รัวจสำอบบัญ่ช่่ของบริัษััที่

5. จัดให้ม่กิารัปีรัะช่มุร่ัวมกัิบผู้่สำอบบญั่ช่่ของบรัษัิัที่ โดยไม่ม่ฝ�ายบริัหารั
เข้าร่ัวมปีรัะชุ่มด้วยอย่างน้อยปีีละ 1 ครัั�ง ทัี่�งน่� ในที่างปีฏิิบัติ้ 
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบได้ปีรัะชุ่มร่ัวมกัิบผู้่สำอบบัญ่ช่่ใน 
กิารัพิื่จารัณ์างบกิารัเงินปีรัะจำาปีี

6. พิื่จารัณ์ารัายกิารัท่ี่�เก่ิ�ยวโยงกัินหร่ัอรัายกิารัท่ี่�อาจม่ความขัดแย้ง 
ที่างผ่ลปีรัะโยช่น์ให้เป็ีนไปีต้ามกิฎหมาย ข้อกิำาหนดของ
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ และข้อกิำาหนดของสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารั
กิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ ทัี่�งน่� เพ่ื่�อให้มั�นใจว่ารัายกิารั
ดังกิล่าวสำมเหตุ้สำมผ่ลและเป็ีนปีรัะโยช่น์สูำงสุำดต่้อบริัษััที่

7. พิื่จารัณ์ารัายกิารัได้มาหร่ัอจำาหน่ายไปีซึึ�ง สิำนที่รััพื่ย์ของ
บริัษััที่ ซึึ�งม่ขนาดรัายกิารัท่ี่�ต้้องได้รัับความเห็นช่อบจากิ 
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบต้ามท่ี่�กิำาหนดในกิฎหมาย ข้อกิำาหนด
ของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ และหลักิเกิณ์ฑ์์ของสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารั
กิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์

8. อนุมัติ้แผ่นกิารัต้รัวจสำอบภายใน ต้ลอดจนพื่ิจารัณ์ารัับที่รัาบ 
กิารัรัายงานผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งานของสำำานักิต้รัวจสำอบภายใน

9. ที่บที่วนและปีรัับปีรังุกิฎบตั้รัคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ และเสำนอ
ต่้อคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่เพ่ื่�ออนุมัติ้

10. จัดที่ำารัายงานของคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบโดยเปิีดเผ่ยไว้ใน
รัายงานปีรัะจำาปีีของบริัษััที่ ซึึ�งรัายงานดังกิล่าวต้้องลงนามโดย
ปีรัะธุานคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ และต้้องปีรัะกิอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่้อไปีน่�
1) ความเห็นเก่ิ�ยวกัิบความถูึกิต้้อง ครับถ้ึวน เป็ีนท่ี่�เช่่�อถ่ึอได้

ของรัายงานที่างกิารัเงินของบริัษััที่
2) ความเห็นเก่ิ�ยวกัิบความเพ่ื่ยงพื่อของรัะบบควบคุมภายใน

ของบริัษััที่
3) ความเหน็เก่ิ�ยวกัิบกิารัปีฏิิบัติ้ต้ามกิฎหมายว่าด้วยหลักิที่รััพื่ย์

และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ ข้อกิำาหนดของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ หร่ัอ
กิฎหมายท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบธุุรักิิจของบริัษััที่

4) ความเห็นเก่ิ�ยวกัิบความเหมาะสำมของผู้่สำอบบัญ่ช่่
5) ความเห็นเก่ิ�ยวกัิบรัายกิารัท่ี่�อาจม่ความขัดแย้งที่าง 

ผ่ลปีรัะโยช่น์
6) จำานวนกิารัปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ และกิารัเข้าร่ัวม

ปีรัะชุ่มของกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบแต่้ละท่ี่าน
7) ความเห็นหร่ัอข้อสัำงเกิต้โดยรัวมท่ี่�คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

ได้รัับจากิกิารัปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ต้ามกิฎบัต้รั
8) รัายงานอ่�นท่ี่�เห็นว่าผู้่ถ่ึอหุ้นและผู้่ลงทุี่นทัี่�วไปีควรัที่รัาบ ภายใต้้

ขอบเขต้หน้าท่ี่�และความรัับผิ่ดช่อบท่ี่�ได้รัับมอบหมายจากิ
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่

11. รัายงานผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งานของคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบให้ 
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่รัับที่รัาบ

12. ในกิารัปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ของคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ หากิพื่บหร่ัอ 
ม่ข้อสำงสัำยว่า ม่รัายกิารัหร่ัอกิารักิรัะที่ำาซึึ�งอาจม่ผ่ลกิรัะที่บอย่าง 
ม่นัยสำำาคัญ่ต่้อฐานะกิารัเงินและผ่ลกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่ 
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบต้้องรัายงานต่้อคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ เพ่ื่�อ
ดำาเนินกิารัปีรัับปีรุังแก้ิไขภายในเวลาท่ี่�คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 
เห็นสำมควรั รัายกิารัหร่ัอกิารักิรัะที่ำาดังกิล่าว ได้แก่ิ
1) รัายกิารัท่ี่�เกิิดความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยช่น์
2) กิารัทุี่จริัต้หร่ัอม่สิำ�งผิ่ดปีกิติ้ หร่ัอม่ความบกิพื่ร่ัองท่ี่�สำำาคัญ่ใน

รัะบบกิารัควบคุมภายใน
3) กิารัฝ�าฝ้นกิฎหมายว่าด้วยหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ 

ข้อกิำาหนดของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ หร่ัอกิฎหมายท่ี่�เกิ่�ยวข้อง
กัิบธุุรักิิจของบริัษััที่

 หากิคณ์ะกิรัรัมกิารัของบริัษััที่หร่ัอผู้่บริัหารั ไม่ดำาเนินกิารั
ให้ม่กิารัปีรัับปีรังุแก้ิไขภายในเวลาต้ามวรัรัคหนึ�ง กิรัรัมกิารั
ต้รัวจสำอบรัายใดนายหนึ�งอาจรัายงานว่า ม่รัายกิารัหร่ัอ
กิารักิรัะที่ำาต้ามวรัรัคหนึ�งต่้อสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบ
หลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์

13. ดำาเนินกิารัต้รัวจสำอบเร่ั�องท่ี่�ได้รัับแจ้งจากิผู้่สำอบบัญ่ช่่ของบริัษััที่ 
ในกิรัณ่์ท่ี่�ผู้่สำอบบัญ่ช่่พื่บพื่ฤติ้กิรัรัมอันควรัสำงสัำยว่า กิรัรัมกิารั  
ผู้่จัดกิารัหร่ัอบุคคลซึึ�งรัับผิ่ดช่อบในกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่ได้
กิรัะที่ำาความผิ่ดต้ามท่ี่�กิำาหนดไว้ในพื่รัะรัาช่บญั่ญั่ติ้หลักิที่รััพื่ย์และ
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ รัวมถึึงรัายงานผ่ลกิารัต้รัวจสำอบในเบ่�องต้้นให้แก่ิ
สำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์
และผู้่สำอบบัญ่ช่่ที่รัาบภายในเวลา 30 วันนับแต่้วันท่ี่�ได้รัับแจ้ง
จากิผู้่สำอบบัญ่ช่่

การกำากับดูแลกิจการ
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14. ปีฏิิบัติ้กิารัอ่�นใดต้ามท่ี่�คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่มอบหมาย และ 
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบเห็นช่อบด้วย

15. ในกิารัปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ดังกิล่าวข้างต้้น คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบม่
ความรัับผิ่ดช่อบต่้อคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ โดยต้รังต้ามหน้าท่ี่�และ
ความรัับผิ่ดช่อบท่ี่�ได้รัับมอบหมาย และคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ยังคง
ม่ความรัับผิ่ดช่อบในกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่ต่้อบุคคลภายนอกิ

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบีแทน

บริัษััที่ม่กิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น ซึึ�งได้รัับกิารัแต่้งตั้�ง
จากิคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ จำานวนทัี่�งสิำ�น 3 ท่ี่าน ดังน่�

ลำาดั้บ รายช่�อ ตำาแหน่ง

1. พื่ล.ต้.อ.ว่รัพื่งษ์ั 
ช่่�นภักิด่

ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัสำรัรัหา
และพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น

2. พื่ล.ต้.ที่.อิที่ธิุพื่ล  
อิที่ธิุสำารัรัณ์ชั่ย

กิรัรัมกิารัสำรัรัหาและ
พิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น

3. นายเบน  เต้ช่ะอุบล กิรัรัมกิารัสำรัรัหาและ
พิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น

หมูายเหตุุ

(1)  นายศุุภกร พลกุล ซึึ่�งดำารงตุำาแหน่ง ประธานกรรมูการสำรรหาและ

พิจารณาค่ัาตุอบแทนข้องบริษััท ได้เส่ำยช่ีวิตุเมืู�อวันท่� 11 มิูถุึนายน 2564 

(2) ท่�ประชุีมูคัณะกรรมูการบริษััท คัรั�งท่� 8/2564 ประชีุมูเมืู�อวันท่�  

8 กันยายน 2564 ได้มู่มูติุสำำาคััญดังน่�

 1. พล.ตุ.อ.ว่รพงษ์ั ชืี�นภักด่ ปัจจุบันดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการสำรรหา

และพิจารณาคั่าตุอบแทนข้องบริษััท ให้ดำารงตุำาแหน่ง ประธาน

กรรมูการสำรรหาและพิจารณาค่ัาตุอบแทน แทนตุำาแหน่งท่�ว่างลง

ข้องนายศุุภกร พลกุล ซึึ่�งพ้นจากตุำาแหน่งประธานกรรมูการสำรรหา

และพิจารณาค่ัาตุอบแทน โดยให้มู่ผลตัุ�งแตุ่วันท่� 8 กันยายน 2564 

เป็นตุ้นไป

 2. พล.ตุ.ท.อิทธิพล อิทธิสำารรณชัีย ปัจจุบันดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการ

อิสำระข้องบริษััท ให้ดำารงตุำาแหน่ง กรรมูการสำรรหาและพิจารณาค่ัา

ตุอบแทน โดยให้มู่ผลตัุ�งแตุ่วันท่� 8 กันยายน 2564 เป็นตุ้นไป

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าท่ี่�เก่ิ�ยวกัิบกิารัสำรัรัหา
1. กิำาหนดหลักิเกิณ์ฑ์์และนโยบายในกิารัสำรัรัหากิรัรัมกิารับริัษััที่  

คณ์ะอนุกิรัรัมกิารัชุ่ดต่้างๆ และปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั 
2. พิื่จารัณ์าสำรัรัหากิรัรัมกิารับรัษัิัที่ คณ์ะอนกุิรัรัมกิารัช่ดุต่้างๆ และ

ปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั โดยพิื่จารัณ์าจากิบุคคลท่ี่�เหมาะสำมท่ี่�จะมา
ดำารังต้ำาแหน่งดังกิล่าว เพ่ื่�อเสำนอคณ์ะกิรัรัมกิารับรัษัิัที่พิื่จารัณ์าอนมัุติ้ 
และ/หร่ัอเสำนอต่้อท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นอนุมัติ้ แล้วแต่้กิรัณ่์

3. คณ์ะกิรัรัมกิารัสำรัรัหาต้้องรัายงานผ่ลกิารัปีรัะช่มุหร่ัอรัายงานอ่�นใดท่ี่�
เห็นว่าคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ควรัที่รัาบต่้อคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่

4. ปีฏิิบัติ้กิารัอ่�นใดต้ามท่ี่�คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่มอบหมาย

หน้าท่ี่�เก่ิ�ยวกัิบกิารัพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น
1. ปีรัะเมินผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งานของคณ์ะกิรัรัมกิารั คณ์ะอนุกิรัรัมกิารั

และปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั
2. พิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่นของคณ์ะกิรัรัมกิารั คณ์ะอนุกิรัรัมกิารั ซึึ�ง

รัวมถึึงค่าต้อบแที่นรัายเด่อน ค่าเบ่�ยปีรัะชุ่ม โบนัสำปีรัะจำาปีีและ
ผ่ลปีรัะโยช่น์อ่�นๆ ทัี่�งท่ี่�เป็ีนตั้วเงินและมิใช่่ต้วัเงิน โดยม่หลักิเกิณ์ฑ์์
หร่ัอวิธุ่กิารัและโครังสำร้ัางท่ี่�เป็ีนธุรัรัมและสำมเหตุ้สำมผ่ล และ
เสำนอท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นเพ่ื่�อพิื่จารัณ์าอนุมัติ้

3. พิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่นของปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั ซึึ�งรัวมถึึงค่าจ้าง 
เงินรัางวัลปีรัะจำาปีีและผ่ลปีรัะโยช่น์อ่�นๆ ทัี่�งท่ี่�เป็ีนตั้วเงินและ 
มิใช่่ตั้วเงิน และพิื่จารัณ์าโครังสำร้ัางค่าต้อบแที่นผู้่บริัหารัรัะดับสูำง  
โดยม่หลักิเกิณ์ฑ์์หร่ัอวิธุ่กิารัและโครังสำร้ัางท่ี่�เป็ีนธุรัรัมและ 
สำมเหตุ้สำมผ่ล และเสำนอท่ี่�ปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารัเพ่ื่�อพิื่จารัณ์าอนุมัติ้

4. พิื่จารัณ์าที่บที่วนค่าต้อบแที่นของคณ์ะกิรัรัมกิารั คณ์ะ
อนุกิรัรัมกิารัและปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั และโครังสำร้ัาง 
ค่าต้อบแที่นผู้่บริัหารัรัะดับสูำง โดยพิื่จารัณ์าต้ามผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งาน  
ผ่ลกิารัดำาเนินงานของบริัษััที่ แนวปีฏิิบัติ้ในอุต้สำาหกิรัรัมและ
บริัษััที่จดที่ะเบ่ยนชั่�นนำาในต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย และ
ขอบเขต้หน้าท่ี่�ความรัับผิ่ดช่อบ

5. ปีฏิิบัติ้กิารัอ่�นใดต้ามท่ี่�คณ์ะกิรัรัมกิารัมอบหมาย

3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

บริัษััที่ม่กิรัรัมกิารัพื่ิจารัณ์ากิารัลงทีุ่น ซึึ�งได้รัับกิารัแต้่งตั้�งจากิ 
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ จำานวนทัี่�งสิำ�น 2 ท่ี่าน ดังน่�

ลำาดั้บ รายช่�อ ตำาแหน่ง

1. นายเบน  เต้ช่ะอุบล ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัพิื่จารัณ์า
กิารัลงทุี่น

3. นายฉัต้รัชั่ย ช่่อดอกิรัักิ กิรัรัมกิารัพิื่จารัณ์ากิารัลงทุี่น

ขอบเขตอำานาจหน้าที�ของกรรมการพิจารณาการลงทุน
1. พิื่จารัณ์าอนุมัติ้กิารัลงทุี่นต่้างๆ ของบริัษััที่ในวงเงินมูลค่าทัี่�ง

โครังกิารัไม่เกิิน 100 ล้านบาที่ ซึึ�งเป็ีนไปีต้ามหลักิเกิณ์ฑ์์ท่ี่�
กิำาหนดในนโยบายลงทุี่นของบริัษััที่

2. พิื่จารัณ์ากิลั�นกิรัองและนำาเสำนอขออนมัุติ้คณ์ะกิรัรัมกิารับรัษัิัที่ใน
เร่ั�องกิารัลงทุี่นท่ี่�ม่วงเงินมูลค่าทัี่�งโครังกิารัเกิินกิว่า 100 ล้านบาที่
ขึ�นไปี หร่ัอกิารัลงทุี่นท่ี่�ไม่เป็ีนไปีต้ามหลักิเกิณ์ฑ์์นโยบายลงทุี่น
ของบริัษััที่

3. หน้าท่ี่�อ่�นๆ ต้ามท่ี่�คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่มอบหมาย ทัี่�งน่� บริัษััที่
มิได้กิำาหนดวารัะกิารัดำารังต้ำาแหน่งของปีรัะธุานกิรัรัมกิารั
พิื่จารัณ์ากิารัลงทุี่นและกิรัรัมกิารัพิื่จารัณ์ากิารัลงทุี่น 

3. การสรรหาและแต่งตั�งผูู้�บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบีริษัท
ในกิารัคดัเล่อกิบคุคลท่ี่�จะแต่้งตั้�งเป็ีนคณ์ะกิรัรัมกิารับรัษัิัที่ จะคดัเล่อกิ
โดยผ่่านมติ้ให้ความเห็นช่อบจากิคณ์ะกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่า
ผ่ลต้อบแที่น ก่ิอนนำาเสำนอต่้อท่ี่�ปีรัะช่มุคณ์ะกิรัรัมกิารับรัษัิัที่เพ่ื่�อพิื่จารัณ์า
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แต่้งตั้�ง ทัี่�งน่� จะพิื่จารัณ์าคดัเล่อกิโดยใช้่หลักิเกิณ์ฑ์์ความรู้ั ความสำามารัถึ 
ปีรัะสำบกิารัณ์์ วิสำยัทัี่ศน์และความน่าเช่่�อถ่ึอ รัวมทัี่�งเป็ีนผู้่ม่คณุ์สำมบัต้ทิี่าง
ด้านทัี่กิษัะวิช่าช่่พื่ ความเช่่�ยวช่าญ่เฉพื่าะด้านและไม่ม่ลักิษัณ์ะต้้องห้าม
ต้ามท่ี่�กิฎหมายกิำาหนด เพ่ื่�อนำาเสำนอต่้อท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นเพ่ื่�อพิื่จารัณ์า
แต่้งตั้�ง โดยบรัษัิัที่ได้กิำาหนดหลกัิเกิณ์ฑ์์และวธ่ิุกิารัซึึ�งสำามารัถึสำรัปุีสำารัะ
สำำาคัญ่ได้ ดังน่�
1. กิรัรัมกิารัไมน้่อยกิว่ากึิ�งหนึ�งของจำานวนกิรัรัมกิารัทัี่�งหมดจะต้้อง

ม่ถิึ�นอยู่ในรัาช่อาณ์าจักิรั และกิรัรัมกิารัของบริัษััที่จะต้้องเป็ีนผู้่
ม่คุณ์สำมบัติ้ต้ามกิฎหมายกิำาหนด

2. กิารัเล่อกิตั้�งกิรัรัมกิารัโดยท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นนั�น ให้ใช้่วิธุ่เส่ำยง 
ข้างมากิต้ามหลักิเกิณ์ฑ์์และวิธุ่กิารัดังน่�
(1) ผู้่ ถ่ึ อ หุ้นคนหนึ� ง ม่คะแนนเ ส่ำยง เ ท่ี่ า กัิบห นึ� ง หุ้น ต่้อ 
 เส่ำยงหนึ�ง
(2) ให้ผู้่ถ่ึอหุ้นออกิเส่ำยงลงคะแนนเล่อกิตั้�งกิรัรัมกิารัเปี็น 
 รัายบุคคลไปี

3. ในกิารัปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นสำามัญ่ปีรัะจำาปีีทุี่กิครัั�ง ให้กิรัรัมกิารัออกิ
จากิต้ำาแหน่งเป็ีนจำานวนหนึ�งในสำามของจำานวนกิรัรัมกิารัในขณ์ะ
นั�น ถ้ึาจำานวนกิรัรัมกิารัท่ี่�จะแบ่งออกิให้ต้รังเป็ีนสำามส่ำวนไม่ได้ 
ก็ิให้ออกิโดยจำานวนท่ี่�ใกิล้ท่ี่�สุำดกัิบส่ำวนหนึ�งในสำาม กิรัรัมกิารัท่ี่�จะ
ต้้องออกิจากิต้ำาแหน่งในปีีแรักิและปีีท่ี่�สำองภายหลังจดที่ะเบ่ยนนั�น 
ให้จับสำลากิกัินว่าผู้่ใดจะออกิ ส่ำวนปีีหลังๆ ต่้อไปี ให้กิรัรัมกิารัคน
ท่ี่�อยู่ในต้ำาแหน่งนานท่ี่�สุำดนั�น เป็ีนผู้่ออกิจากิต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารัท่ี่�
ออกิต้ามวารัะนั�นอาจถูึกิเล่อกิเข้ามาดำารังต้ำาแหน่งใหม่ก็ิได้

4. กิรัรัมกิารัม่สำทิี่ธิุได้รัับค่าต้อบแที่นจากิบรัษัิัที่ในรูัปีของเงนิรัางวลั 
เบ่�ยปีรัะชุ่ม บำาเหน็จ โบนัสำ หร่ัอผ่ลปีรัะโยช่น์ต้อบแที่นใน
ลักิษัณ์ะอ่�น ต้ามข้อบังคับหร่ัอต้ามท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นจะอนุมัติ้ ซึึ�ง
อาจกิำาหนดเป็ีนจำานวนแน่นอนหร่ัอวางเป็ีนหลักิเกิณ์ฑ์์ และจะ
กิำาหนดไว้เป็ีนครัาวๆ ไปี หร่ัอจะให้ม่ผ่ลต้ลอดไปีจนกิว่าจะม่กิารั
เปีล่�ยนแปีลงก็ิได้และนอกิจากินั�น ให้ได้รัับเบ่�ยเล่�ยงและสำวัสำดิกิารั
ต่้างๆ ต้ามรัะเบ่ยบของบริัษััที่ ทัี่�งน่� สิำที่ธิุดังกิล่าวจะไม่กิรัะที่บ
กิรัะเท่ี่อนสิำที่ธิุของพื่นักิงานหร่ัอลูกิจ้างของบริัษััที่ ซึึ�งได้รัับเล่อกิ
ตั้�งเป็ีนกิรัรัมกิารัในอันท่ี่�จะได้รัับค่าต้อบแที่นและผ่ลปีรัะโยช่น์ใน
ฐานะท่ี่�เป็ีนพื่นักิงานหร่ัอลูกิจ้างของบริัษััที่

5. กิรัรัมกิารัคนใดจะลาออกิจากิต้ำาแหน่งให้ย่�นใบลาออกิต่้อบริัษััที่ 
กิารัลาออกิม่ผ่ลนับแต่้วันท่ี่�ใบลาออกิถึึงบริัษััที่และจะแจ้งกิารั 
ลาออกิของต้นให้นายที่ะเบ่ยนที่รัาบด้วยก็ิได้ 

6. ในกิรัณ่์ท่ี่�ต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารัว่างลงเพื่รัาะเหต้อุ่�นนอกิจากิถึึงครัาว
ออกิต้ามวารัะ ให้คณ์ะกิรัรัมกิารัเล่อกิบุคคลซึึ�งม่คุณ์สำมบัติ้ และ
ไม่ม่ลักิษัณ์ะต้้องห้ามต้ามกิฎหมายว่าด้วยบริัษััที่มหาช่นจำากัิด 
และกิฎหมายว่าด้วยหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์เข้าเป็ีน
กิรัรัมกิารัแที่นในกิารัปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารัครัาวถัึดไปี เว้นแต่้
วารัะของกิรัรัมกิารัผู้่นั�น จะเหล่อน้อยกิว่า 2 เด่อน โดยบุคคล
ซึึ�งเข้าเป็ีนกิรัรัมกิารัแที่นดงักิล่าวจะอยู่ในต้ำาแหน่งของกิรัรัมกิารั
ได้เพ่ื่ยงเท่ี่าวารัะท่ี่�ยังเหล่ออยู่ของกิรัรัมกิารัท่ี่�ต้นเข้ามาแที่น 
โดยมติ้ของคณ์ะกิรัรัมกิารัดังกิล่าวยังปีรัะกิอบด้วยคะแนนเส่ำยง 
ไม่น้อยกิว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกิรัรัมกิารัท่ี่�ยังเหล่ออยู่

7. ท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นอาจลงมติ้ให้กิรัรัมกิารัคนใดออกิจากิต้ำาแหน่ง
ก่ิอนถึึงครัาวออกิต้ามวารัะได้ด้วยคะแนนเส่ำยงไม่น้อยกิว่า 3 ใน 4 
ของจำานวนผู้่ถ่ึอหุ้นซึึ�งมาปีรัะชุ่มและม่สำิที่ธิุออกิเส่ำยง และม่หุ้น 

นับรัวมกัินได้ไม่น้อยกิว่ากึิ�งหนึ�งของจำานวนหุ้นท่ี่�ถ่ึอโดยผู้่ถ่ึอหุ้น
ท่ี่�มาปีรัะชุ่มและม่สิำที่ธิุออกิเส่ำยง

8. ให้คณ์ะกิรัรัมกิารัเล่อกิกิรัรัมกิารัคนหนึ�งเป็ีนปีรัะธุานกิรัรัมกิารั ใน
กิรัณ่์ท่ี่�คณ์ะกิรัรัมกิารัพิื่จารัณ์าเห็นสำมควรัและจะเล่อกิกิรัรัมกิารั
คนหนึ�งหร่ัอหลายคนเป็ีนรัองปีรัะธุานกิรัรัมกิารัก็ิได้

คณะกรรมการตรวจสอบี/กรรมการอิสระ

ในส่ำวนของกิารัเล่อกิคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ คณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่
หร่ัอท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นของบริัษััที่เป็ีนผู้่แต่้งตั้�งคณ์ะกิรัรัมกิารัซึึ�งจะ
ปีรัะกิอบด้วย คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบไม่น้อยกิว่า 3 ท่ี่าน โดยเล่อกิ
จากิคณ์ะกิรัรัมกิารัอิสำรัะของบริัษััที่ โดยกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบอย่างน้อย 
1 ท่ี่านจะต้้องม่ความรู้ัและปีรัะสำบกิารัณ์์ด้านบัญ่ช่่และกิารัเงินท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อ  
ซึึ�งสำามารัถึที่ำาหน้าท่ี่�ในกิารัสำอบที่านความน่าเช่่�อถ่ึอของงบกิารัเงิน
บริัษััที่ได้ อ่กิทัี่�งพิื่จารัณ์าจากิคุณ์สำมบัติ้ของผู้่ที่รังคุณ์วุฒิที่างด้าน
กิฎหมายและรัอบรู้ัในธุุรักิิจของบริัษััที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบีแทน

ในส่ำวนของกิารัเล่อกิคณ์ะกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น 
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่หร่ัอท่ี่�ปีรัะชุ่มผู้่ถ่ึอหุ้นของบริัษััที่เป็ีนผู้่แต่้งตั้�ง  
คณ์ะกิรัรัมกิารัซึึ�งจะปีรัะกิอบด้วยกิรัรัมกิารัอิสำรัะ 2 ท่ี่าน และ
กิรัรัมกิารัท่ี่�เป็ีนผู้่บริัหารั 1 ท่ี่าน โดยกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์า
ค่าต้อบแที่น จะพิื่จารัณ์าจากิคุณ์สำมบัติ้ความรัอบรู้ัในธุุรักิิจของบริัษััที่ 
ทัี่กิษัะความเช่่�ยวช่าญ่ในด้านกิฎหมาย ความเช่่�ยวช่าญ่ในกิารักิำาหนด
โครังสำร้ัางกิารัสำรัรัหาและกิำาหนดค่าต้อบแที่น โดยบริัษััที่ได้ม่กิารัใช้่
ฐานข้อมูลจากิบริัษััที่ท่ี่�ปีรึักิษัาเพ่ื่�อปีรัะกิอบกิารัสำรัรัหาและกิำาหนด 
ค่าต้อบแที่นในองค์กิรั เพ่ื่�อให้เป็ีนไปีต้ามมาต้รัฐานสำากิล

การสรรหาผ้�บีริหารระดับีส้งสุด 

กิารัสำรัรัหาบุคลากิรัเพ่ื่�อมาดำารังต้ำาแหน่งผู้่บริัหารัของบริัษััที่นั�น ม่ขั�นต้อน
สำรัรัหาโดยฝ�ายที่รััพื่ยากิรับุคคล และกิารัคัดเล่อกิจะอยู่ในดุลยพิื่นิจ
ของผู้่บริัหารั โดยยึดเกิณ์ฑ์์คุณ์สำมบัติ้ กิารัศึกิษัาและปีรัะสำบกิารัณ์์ท่ี่�
เก่ิ�ยวข้องกัิบสำายงานเป็ีนสำำาคัญ่

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานข้องบริษััทและ
บริษััทร่วม

คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ม่กิลไกิในกิารักิำากัิบดูแลบริัษััที่ย่อยและบริัษััที่
ร่ัวม เพ่ื่�อให้บริัษััที่สำามารัถึเข้าไปีม่ส่ำวนร่ัวมในกิารัดูแล บริัหารัจัดกิารั 
และควบคุมกิารัดำาเนินงานของบรัิษััที่ดังกิล่าว โดยม่กิารัสำ่งตั้วแที่น
ของบริัษััที่เข้าไปีเป็ีนกิรัรัมกิารั หร่ัอผู้่บริัหารั หร่ัอผู้่ม่อำานาจควบคุม 
ต้ามสัำดส่ำวนกิารัถ่ึอหุ้น ซึึ�งกิรัณ่์ม่กิารัตั้ดสิำนใจในเร่ั�องท่ี่�ม่นัยสำำาคัญ่จะ
ม่กิารันำาเสำนอต้่อท่ี่�ปีรัะชุ่มคณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่เพ่ื่�อพิื่จารัณ์าอนุมัติ้ 
นอกิจากิน่� ยังให้ตั้วแที่นของบริัษััที่ดูแลให้บริัษััที่ย่อยหร่ัอบริัษััที่ร่ัวมม่
กิารัเปิีดเผ่ยข้อมูลและกิารัที่ำารัายกิารัไดม้าหร่ัอจำาหน่ายไปีซึึ�งสิำนที่รััพื่ย์ 
หร่ัอรัายกิารัเก่ิ�ยวโยงให้เป็ีนไปีต้ามข้อกิำาหนดและหลักิเกิณ์ฑ์์ของ
หน่วยงานกิำากัิบดูแลท่ี่�เกิ่�ยวข้อง รัวมถึึงกิารัจัดที่ำางบกิารัเงินท่ี่�เป็ีนไปี
ต้ามมาต้รัฐานกิารับัญ่ช่่และที่ันต้ามกิำาหนดเวลากิารัจัดที่ำางบกิารัเงิน
รัวมด้วย

การกำากับดูแลกิจการ
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5. การดูแลเรื่องการใช�ข้�อมูลภายุใน
บริัษััที่กิำาหนดนโยบายให้กิรัรัมกิารั ผู้่บริัหารัและพื่นักิงานของบริัษััที่
และบริัษััที่ย่อย ต้้องรัักิษัาความลับของบริัษััที่ ไม่นำาข้อมูลภายในของ
บริัษััที่ไปีเปิีดเผ่ยหร่ัอแสำวงหาปีรัะโยช่น์แก่ิต้นเอง หร่ัอเพ่ื่�อปีรัะโยช่น์แก่ิ
บุคคลอ่�นไม่ว่าโดยที่างต้รังหร่ัอโดยที่างอ้อม และไม่ว่าจะได้รัับผ่ลปีรัะโยช่น์
ต้อบแที่นหร่ัอไม่ก็ิต้าม นอกิจากิน่� เพ่ื่�อมิให้บุคลากิรัของบรัษัิัที่นำาข้อมูล
ภายในองค์กิรัไปีเปิีดเผ่ยให้แก่ิผู้่อ่�นหร่ัอนำาไปีใช้่เพ่ื่�อปีรัะโยช่น์ส่ำวนต้น 
รัวมถึึงเพ่ื่�อกิารัซ่ึ�อขายหลักิที่รััพื่ย์ บริัษััที่จึงอนุมัติ้กิารักิำาหนดนโยบาย 
เร่ั�องกิารัใช้่ข้อมูลภายในของบริัษััที่ โดยม่สำารัะสำำาคัญ่ ดังน่�

1. ให้ความรู้ัแก่ิกิรัรัมกิารัและผู้่บริัหารั ให้รัับที่รัาบเกิ่�ยวกัิบหน้าท่ี่�
ท่ี่�ต้้องรัายงานกิารัถ่ึอครัองหลักิที่รััพื่ย์ของต้น คู่สำมรัสำ และบุต้รั
ท่ี่�ไม่บรัรัลุนิติ้ภาวะ ต้ามมาต้รัา 59 รัวมถึึงบที่กิำาหนดโที่ษัต้าม
มาต้รัา 275 แห่งพื่รัะรัาช่บัญ่ญั่ติ้หลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ 
พื่.ศ. 2535 และต้ามข้อกิำาหนดของต้ลาดหลกัิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย

2. กิำาหนดให้ผู้่บริัหารัรัายงานกิารัเปีล่�ยนแปีลงกิารัถ่ึอครัองหลักิ
ที่รััพื่ย์ ต่้อสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และ
ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์และจัดส่ำงสำำาเนารัายงานดังกิล่าวให้แก่ิบริัษััที่
ในวันเด่ยวกัิบวันท่ี่�ส่ำงรัายงานต่้อสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบ
หลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์

3. ดำาเนินกิารัแจ้งให้ผู้่บริัหารัและพื่นักิงานของบริัษััที่และบริัษััที่
ย่อยที่รัาบถึึงหน้าท่ี่�ของผู้่บริัหารัและพื่นักิงานของบรัิษััที่และ
บริัษััที่ย่อย กิรัณ่์ท่ี่�ได้รัับที่รัาบข้อมูลที่างกิารัเงินของบริัษััที่หร่ัอ
ข้อมูลภายในท่ี่�เปี็นสำารัะสำำาคัญ่ท่ี่�ม่ผ่ลต่้อกิารัเปีล่�ยนแปีลงรัาคา
หลักิที่รััพื่ย์ จะต้้องหล่กิเล่�ยงกิารัซ่ึ�อขายหลักิที่รััพื่ย์ของบริัษััที่ใน
ช่่วง 1 เด่อน ก่ิอนท่ี่�งบกิารัเงินหร่ัอข้อมูลภายในนั�นจะเปิีดเผ่ย
ต่้อสำาธุารัณ์ช่น และห้ามมิใหเ้ปิีดเผ่ยข้อมูลท่ี่�เป็ีนสำารัะสำำาคัญ่นั�น
ต่้อบุคคลอ่�น

6. ค่ัาตอบแทนจากการสอบบัญชีสำาหรับปี 2564
ต้ามท่ี่�ท่ี่�ปีรัะชุ่มสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้นปีรัะจำาปีี 2564 ของบริัษััที่ ซึึ�งจัดขึ�นเม่�อ
วันท่ี่� 28 เมษัายน 2564 ได้ม่มติ้อนุมัติ้แต่้งตั้�งผู้่สำอบบัญ่ช่่รัับอนุญ่าต้
ของบริัษััที่ ด่ลอยท์ี่ ทู้ี่ช่ โธุมัที่สุำ ไช่ยยศ สำอบบัญ่ช่่ จำากัิด เป็ีนผู้่สำอบ
บัญ่ช่่ของบริัษััที่ และกิำาหนดค่าสำอบบัญ่ช่่ (Audit fee) สำำาหรัับงบกิารัเงิน  
สำำาหรัับปีี 2564 สิำ�นสุำดวันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 เป็ีนจำานวนเงินไม่เกิิน  
2,150,000 บาที่ โดยค่าสำอบบัญ่ช่่ดังกิล่าวไม่รัวมถึึงค่าบริักิารัอ่�น  
(Non-audit fee) ซึึ�งบริัษััที่จะจ่ายต้ามจริัง

ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บริัษััที่จ่ายค่าต้อบแที่นกิารัสำอบบัญ่ช่่ให้แก่ิ
บริัษััที่ ด่ลอยท์ี่ ทู้ี่ช่ โธุมัที่สุำ ไช่ยยศ สำอบบัญ่ช่่ จำากัิด เป็ีนจำานวนเงิน
รัวมทัี่�งสิำ�น 2,100,000 บาที่ ทัี่�งน่� ไม่ม่ค่าบริักิารัอ่�น (Non-audit fee) 

7. การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีไปปรับใช�
บริัษััที่ได้ที่บที่วนและนำาหลักิปีฏิิบัติ้จากิหลักิกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารั
ท่ี่�ด่สำำาหรัับบริัษััที่จดที่ะเบ่ยน ปีี 2555 ของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย และหลักิกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่สำำาหรัับบริัษััที่จดที่ะเบ่ยน 
ปีี 2560 (“CG Code”) ของสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์
และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ มาปีรัะยุกิต์้ใช้่ต้ามความเหมาะสำมกัิบกิารัดำาเนิน
ธุุรักิิจของบริัษััที่ โดยเสำนอให้คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่พิื่จารัณ์าที่บที่วน
อย่างน้อยปีีละ 1 ครัั�ง ทัี่�งน่� พื่บว่า บริัษััที่ได้นำาหลักิปีฏิิบัติ้ส่ำวนใหญ่่
มาปีรัับใช้่แล้ว โดยม่บางเร่ั�องท่ี่�ยังไม่สำามารัถึปีฏิิบัติ้ต้ามหลักิกิารั 
ดังกิล่าวโดยม่เร่ั�องท่ี่�สำำาคัญ่ ดังน่�

• คณะกรรมการบริษััทควรกำาหนด้นโยบายจำากัด้จำานวนปี 
ในการด้ำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 

 คำาช่่�แจง เน่�องจากิบริัษััที่พิื่จารัณ์าแล้วเห็นว่า ลักิษัณ์ะกิารั
ปีรัะกิอบธุุรักิิจของบริัษััที่ ต้้องกิารักิรัรัมกิารัอิสำรัะท่ี่�ม่ความรู้ัความ
เช่่�ยวช่าญ่ และปีรัะสำบกิารัณ์์เฉพื่าะที่าง อ่กิทัี่�งกิรัรัมกิารัอิสำรัะของ
บริัษััที่ ยังเป็ีนผู้่ม่คุณ์สำมบัติ้ครับถ้ึวนต้ามนิยามกิรัรัมกิารัอิสำรัะ
ของบริัษััที่ ซึึ�งยังสำามารัถึปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ในฐานะกิรัรัมกิารัอิสำรัะ 
ได้เป็ีนอย่างด่

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็น
กรรมการอิสระทั�งคณะ  

 คำาช่่�แจง ปัีจจุบันคณ์ะกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่น 
ปีรัะกิอบด้วยสำมาชิ่กิ 3 คน ซึึ�งเป็ีนกิรัรัมกิารัอิสำรัะจำานวน 2 คน 
และกิรัรัมกิารับริัหารัจำานวน 1 ท่ี่าน ซึึ�งมากิกิว่ากึิ�งหนึ�งของ
กิรัรัมกิารัทัี่�งคณ์ะ และปีรัะธุานคณ์ะกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและ
พิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่นเป็ีนกิรัรัมกิารัอิสำรัะ ซึึ�งจากิผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งาน
ของคณ์ะกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์าค่าต้อบแที่นท่ี่�ผ่่านมา 
กิรัรัมกิารัทัี่�ง 3 ท่ี่าน ม่ความเป็ีนอิสำรัะในกิารัปีฏิิบัติ้งานต้าม
หน้าท่ี่�และความรัับผ่ิดช่อบต้ามขอบเขต้อำานาจหน้าท่ี่� บริัษััที่
จึงเห็นว่าองค์ปีรัะกิอบของคณ์ะกิรัรัมกิารัสำรัรัหาและพิื่จารัณ์า 
ค่าต้อบแที่นในปัีจจุบันม่ความเหมาะสำม สำามารัถึปีฏิิบัต้ิหน้าท่ี่�
ได้เป็ีนอย่างม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่

8. ข้�อพิพาททางกฎหมายุ
สำำาหรัับรัะยะเวลาบญั่ช่่สิำ�นสุำดวันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 บรัษัิัที่และบรัษัิัที่
ย่อยไม่ม่ข้อพิื่พื่าที่ที่างกิฎหมายหร่ัอคด่ใดๆ ท่ี่�ต้้องด้วยกิรัณ่์ดังต่้อไปีน่�
1. คด่ท่ี่�อาจม่ผ่ลกิรัะที่บด้านลบต่้อสิำนที่รััพื่ย์ของบริัษััที่หร่ัอ 

บริัษััที่ย่อย ท่ี่�ม่จำานวนสูำงกิว่าร้ัอยละ 5 ของส่ำวนของผู้่ถ่ึอหุ้น
2. คด่ท่ี่�กิรัะที่บต่้อกิารัดำาเนินธุุรักิิจของบริัษััที่อย่างม่นัยสำำาคัญ่  

แต่้ไม่สำามารัถึปีรัะเมินผ่ลกิรัะที่บเป็ีนตั้วเลขได้
3. คด่ท่ี่�มิได้เกิิดจากิกิารัปีรัะกิอบธุุรักิิจโดยปีกิติ้ของบริัษััที่
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ข�อม้ลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผ้�บีริหาร และผ้�ม่อ�านาจควบีคุมในบีริษัทท่่เก่่ย์วข�องของบีริษัท บีริษัทย่์อย์และบีริษัทร่วม

รายช่�อ บริษััท
บริษััทย่อย/บริษััทร่วม/บริษััทในเคร่อ

LH BCEGCE CER WFH URH CGDDP CGUK1 LSPL

1. นายวิกิรัม คุ้มไพื่โรัจน์ D, ID

2. พื่ล.ต้.อ.พัื่ช่รัวาที่ วงษ์ัสุำวรัรัณ์ VD, ID

3. พื่ล.อ.อ.เพิื่�มเก่ิยรัติ้ ลวณ์ะมาลย์ A, ID

4. พื่ล.ต้.อ.ว่รัพื่งษ์ั ช่่�นภักิด่ a, ID

5. นายชู่ เฟ็ง เช่ a, ID

6. นายกิวินธุรั อัต้ถึากิรั ID

7. พื่ล.ต้.ที่.อิที่ธิุพื่ล อิที่ธิุสำารัรัณ์ชั่ย ID

8. นายเบน เต้ช่ะอุบล d, CEO d d d d d

9. นายจิรัศักิดิ� ผ่่องหทัี่ยกุิล d

10. นางสำาวเจแอล อัง เคอเจ่�ย d

11. นายยู ซิึง ซ่ึ d

12. นายฉัต้รัชั่ย ช่่อดอกิรัักิ x d

13. นายสุำที่ธิุณั์ฐ จิต้ติ้จรุังลาภ x d

14. นายวรัากิรั เต้ช่ะมนต้ร่ักุิล x

15. นางสำาวภัที่รัา กัินะสิำริัพิื่ทัี่กิษ์ั x d

16. นางวาทิี่ณ่์ จาตุ้รังคกุิล x

17. นางสำาวมาริัสำา ช่ลที่รััพื่ย์ x

18. นายสำดาวุธุ  เต้ช่ะอุบล  d

19. นายเฉิง จิ�งหมิง d

20. นางอภิญ่ญ่า วาร์ัเที่อเร่ัยน d

21. Mr.Messrs Malcolm Moller d

22. Mr.Gilbert Noel d

23. Anson Limited d d

24. Cabot Limited d d

หมูายเหตุุ 

D = ประธานกรรมูการ 

VD = รองประธานกรรมูการ

d =  กรรมูการ

ID =  กรรมูการอิสำระ

A = ประธานกรรมูการตุรวจสำอบ

a =  กรรมูการตุรวจสำอบ

CEO = ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

x = ผู้บริหาร

LH :   บริษััท แลนด์มูาร์คั โฮลดิ�งส์ำ จำากัด

BCEGCE : บริษััท บ่ซ่ึ่อ่จ่ คัันทร่� กรุ๊ป เอ็นจิเน่ยริ�ง จำากัด

CER :  บริษััท เจ้าพระยา เอสำเตุตุ เรสำซิึ่เด้นซ์ึ่ จำากัด

WFH :  บริษััท วอเตุอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ุล จำากัด

URH :  บริษััท เออร์เบิน ร่สำอร์ท โฮเต็ุล จำากัด

CGDDP : บริษััท ซ่ึ่จ่ด่ ดิจิตุอล พาร์ทเนอร์สำ จำากัด

CGUK1 : บริษััท ซ่ึ่จ่ยูเคั 1 จำากัด

LSPL :  บริษััท ล่ดดิ�ง สำคูัล พาร์ทเนอร์ชิีพ จำากัด

การกำากับดูแลกิจการ
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น) เช่่�อมั�นในคุณ์ค่า
ของกิารัผ่นวกิปีรัะเดน็ต่้างๆ ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบสำถึานท่ี่�ที่ำางาน สิำ�งแวดล้อม ชุ่มช่น 
และสัำงคม ให้เข้ากัิบกิรัะบวนกิารัในกิารัดำาเนินธุุรักิิจ วิสัำยทัี่ศน์ และ
กิลยุที่ธ์ุขององค์กิรั ซึึ�งบริัษััที่ได้ตั้�งปีณิ์ธุานอย่างแน่วแน่ โดยคณ์ะกิรัรัมกิารั
ของบริัษััที่ได้เข้าไปีม่ส่ำวนร่ัวมโดยต้รังและรัับผิ่ดช่อบอย่างเต็้มท่ี่�ใน 
กิารักิำาหนดนโยบายของบรัิษััที่ในเร่ั�องเหล่าน่� เพ่ื่�อให้ความสำมดุล 
ในเร่ั�องต่้างๆ เป็ีนไปีอย่างถูึกิต้้องและเหมาะสำม

สถึานท่่ท�างาน 

บริัษััที่ให้ผ่ลปีรัะโยช่นใ์นสำถึานท่ี่�ที่ำางานในลักิษัณ์ะต่้างๆ อย่างมากิมาย
แก่ิพื่นักิงานทุี่กิคน ซึึ�งรัวมถึึงกิารัให้ความสำนับสำนุนที่างด้านจิต้ใจผ่่าน
กิารัปีรัะกิันสุำขภาพื่และกิารัสำรั้างเง่�อนไขในกิารัที่ำางานอย่างเหมาะสำม 
สำำาหรัับพื่นักิงานท่ี่�พิื่กิารั ส่ำงเสำริัมให้เกิิดความหลากิหลายและกิารัม่ 
ส่ำวนรัวมในท่ี่�ที่ำางาน และให้อำานาจพื่นักิงานทุี่กิคนในกิารัให้ความเคารัพื่ 
ต่้อกัินในเร่ั�องท่ี่�เก่ิ�ยวกัิบเพื่ศสำภาพื่ ช่าติ้พัื่นธ์ุุ ศาสำนา ความพิื่กิารั 
และเพื่ศวิถ่ึ

ประเด็นท่่เก่่ย์วข�องกับีชุมชนและสังคม 

ท่ี่�บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น) เรัาเข้าใจถึึง 
ความสำำาคัญ่ของกิารัศึกิษัาทัี่�งในรัะดบัมหาวทิี่ยาลัยและโรังเร่ัยนในชุ่มช่น
ของเรัา เรัามึความมุ่งมั�นในกิารัมอบทุี่นกิารัศึกิษัาให้กัิบนักิเร่ัยนของ
โรังเร่ัยนวัดสุำที่ธิุวรัารัามท่ี่�ม่ผ่ลกิารัเร่ัยนด่เย่�ยมในปีีกิารัศึกิษัา 2564 
นอกิจากิน่� โรังแรัมคาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ ได้ให้กิารัสำนับสำนุนโครังกิารั 
ด้านกิารัศึกิษัาต่้างๆ ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารัสำร้ัางแรังบันดาลใจและกิารัเร่ัยนรู้ั 

การศึกษาท่่ให�แรงบัีนดาลใจ 

เด็กิทุี่กิคนสำมควรัท่ี่�จะได้รัับกิารัศึกิษัาอย่างเหมาะสำม และในหลายๆ  
เม่องท่ี่�กิำาลังพัื่ฒนาอย่างรัวดเร็ัว เยาวช่นนับพัื่นคนต้้องอยู่ในภาวะ
ท่ี่�ด้อยโอกิาสำและยากิจนตั้�งแต่้เกิิด โรังแรัม คาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ 
ต้้องกิารัท่ี่�จะช่่วยแก้ิไขช่่วิต้ความเป็ีนอยู่ของเดก็ิๆ เหล่าน่�ให้ด่ขึ�น ในขณ์ะ
เด่ยวกัินก็ิช่่วยเสำรัิมสำร้ัางความมั�นใจของพื่วกิเขาในกิารักิ้าวสู่ำอนาคต้  
ด้วยกิารัรัับอปุีถัึมภ์โรังเร่ัยนวดับางช่า้งเหน่อ ในจังหวัดนครัปีฐม ปัีจจุบัน  
วัดบางช้่างเหน่อม่ครูัผู้่สำอนเพ่ื่ยง 7 คน ในขณ์ะท่ี่�ม่นักิเร่ัยนอายุรัะหว่าง 
3 ถ่ึง 12 ปีีจำานวน 101 คน นอกิเหน่อจากิกิารัปีรัับปีรังุคุณ์ภาพื่อาหารั
กิลางวันของนักิเร่ัยนและกิารับูรัณ์ะสำร้ัางเสำริัมสิำ�งอำานวยความสำะดวกิต่้างๆ 
เพ่ื่�อสำนบัสำนุนกิารัศกึิษัาและกิารัสำำารัวจเพ่ื่�อเพิื่�มพูื่นความรู้ัแล้ว โรังแรัม 
คาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ ยังจะช่่วยดูแลกิารัเร่ัยนภาษัาอังกิฤษัและกิิจกิรัรัมต่้างๆ 
เพ่ื่�อสำร้ัางผู้่นำาท่ี่�ม่ความย่ดหยุ่นและสำามารัถึรัับม่อและปีรัับตั้วกัิบปัีญ่หา
และอุปีสำรัรัคต่้างๆ ได้อย่างม่ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่ในอนาคต้ 

ควัามรัิบผ้ดชอบต่อสัิ้งคม
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คาเพลลา และโซลาร์บัีดด่� ร่วมกันมอบีแสงสว่างให�กับี
เย์าวชนท่่ประสบีปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ด�านพลังงาน 

โรังแรัมของเคร่ัอคาเพื่ลลา โฮเที่ลส์ำ แอนด์ ร่ัสำอร์ัที่ ได้บริัจาคหลอดไฟ 
ท่ี่�ใช้่พื่ลังงานแสำงอาทิี่ต้ย์จำานวน 200 ดวงให้กัิบจังหวัดต่้าง ๆ  ในช่นบที่ 
ของปีรัะเที่ศอินโดน่เซ่ึย ไที่ย และเว่ยต้นาม ท่ี่�ปีรัะสำบปัีญ่หา
ขาดแคลนอยา่งหนกัิ โครังกิารัน่�เป็ีนความรัว่มม่อในรัะยะยาวครัั�งแรักิ 
รัะหว่าง คาเพื่ลลา กัิบโซึลาร์ับัดด่� ซึึ�งเป็ีนองค์กิรัรัะดับโลกิท่ี่�อุทิี่ศตั้ว 
ให้กัิบกิารับรัรัเที่าปีัญ่หาขาดแคลนด้านพื่ลังงานให้กัิบเด็กิๆ ทัี่�งน่� 
คาเพื่ลลา ให้คำามั�นสัำญ่ญ่าท่ี่�จะช่่วยเหล่อเยาวช่นให้สำามารัถึศึกิษัา
หาความรู้ัในยามคำ�าม่ดและยกิรัะดับผ่ลกิารัศึกิษัาเล่าเร่ัยนของพื่วกิเรัา 
ด้วยกิารัส่ำงมอบแสำงสำว่างท่ี่�ยั�งย่นให้เป็ีนของขวัญ่

ความย่ั์งย่์นด�านส่ิงแวดล�อม  

ในฐานะท่ี่�เป็ีนโรังแรัมท่ี่�ปีลอดกิารัใช้่ผ่ลิต้ภัณ์ฑ์์พื่ลาสำติ้กิ โรังแรัม  
คาเพื่ลลา กิรุังเที่พื่ ร่ัวมม่อกัิบท่ี่�ปีรึักิษัาด้านกิารัลดปีริัมาณ์ขยะต่้างๆ  
ในกิารัหาวิธุ่ลดปีริัมาณ์ขยะฝังกิลบของโรังแรัมให้เหล่อน้อยท่ี่�สุำด 
โรังแรัมได้ม่กิารัจัดสำร้ัางโรังเร่ัอนเพื่าะปีลูกิพ่ื่ช่ ของต้นเองเพ่ื่�อ
ปีลูกิพ่ื่ช่สำมุนไพื่รัและผั่กิออร์ัแกินิคให้กัิบภัต้ต้าคารัและบาร์ัของ
โรังแรัมและห้องอาหารัสำำาหรัับพื่นักิงาน ในขณ์ะเด่ยวกัิน โรังแรัม
โฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ ม่โครังกิารัท่ี่�จะติ้ดตั้�งโรังงานบรัรัจุขวดแก้ิว  
เพ่ื่�อท่ี่�จะลดกิารัใช้่พื่ลาสำติ้กิโดยกิารัเปีล่�ยนมาใช้่ขวดแก้ิวแที่น 
ขวดพื่ลาสำต้กิิทัี่�งหมด นอกิจากิน่� ยังม่เป้ีาหมายท่ี่�จะเป็ีนโรังแรัมแห่งแรักิ 
ในไที่ยท่ี่�จะนำารัะบบ EcoSPIRITS มาใช้่ (EcoSPIRITS เป็ีนเที่คโนโลย่
กิารัจัดจำาหน่ายสุำรัาในรัะบบปิีดท่ี่�ถูึกินำามาใช้่ทัี่�วเอเช่่ย โดยผ่นึกิกิำาลัง
ร่ัวมกัิบ โฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ซึึ�งเป็ีนเช่นโรังแรัมรัะดับหรูัเพ่ื่�อขจัดกิารัใช้่แก้ิวท่ี่�
นำามาใช้่ครัั�งเด่ยว) ทุี่กิห้องพัื่กิของโรังแรัมโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ กิรุังเที่พื่ ได้ม่
กิารัติ้ดตั้�งรัะบบอัจฉริัยะภายในห้องพัื่กิ เพ่ื่�อลดกิารัใช้่พื่ลังงาน เช่่น 
กิารัติ้ดตั้�งม่านบังแสำงอาทิี่ต้ย์และเคร่ั�องควบคุมอุณ์หภูมิของห้อง
สำำาหรัับอากิาศของกิรุังเที่พื่ฯ

คัวามรับผิู้ดชอบต�อสังคัม
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

ริายการิริะหวั่างกัน
1. ลักษัณะรายุการระหว่างกัน
บริัษััที่และบริัษััที่ย่อยม่รัายกิารัรัะหว่างกัินกัิบบุคคลและ/หร่ัอนิติ้บุคคลท่ี่�เก่ิ�ยวข้องท่ี่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยช่น์กัิบบริัษััที่
และบริัษััที่ย่อย ซึึ�งผู้่สำอบบัญ่ช่่รัะบุไว้ในหมายเหตุ้ปีรัะกิอบงบกิารัเงิน สำำาหรัับปีีสิำ�นสุำดวันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 โดยม่รัายละเอ่ยดในสำารัะสำำาคัญ่ 
ดังน่�

1) นายสด้าวุธุ เตชะอุบล
ลักิษัณ์ะความสัำมพัื่นธ์ุ : เป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้นรัายใหญ่่ของบริัษััที่ ณ์ วันท่ี่� 9 เมษัายน 2564 จำานวน 873,180,191 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 10.56  
 ของทุี่นช่ำารัะแล้ว และเป็ีนบิดาของ นายเบน เต้ช่ะอุบล กิรัรัมกิารัและผู้่ถ่ึอหุ้นรัายใหญ่่ของบริัษััที่ 

ลักษัณะของรายการ
ประเภท

รายการ

ม่ลค่ารายการ/ยอด้คงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผู้ลของ

รายการม่ลค่ารายการ
ในปี 2564

ยอด้คงค้าง ณ วันที� 
31 ธัุนวาคม 2564

1. ค่าจองซ่ึ�อ ค่าที่ำาสัำญ่ญ่าจะซ่ึ�อจะขายและ
ค่างวด ในกิารัซ่ึ�ออาคารัชุ่ด โครังกิารั 
อิล่เม้นท์ี่ ศร่ันคริันที่ร์ั จำานวน 2 ยูนิต้ 

2. ค่าจองซ่ึ�อ ค่าที่ำาสัำญ่ญ่าจะซ่ึ�อจะขายและ
ค่างวด ในกิารัซ่ึ�ออาคารัชุ่ด โครังกิารั
โฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ กิรุังเที่พื่ 
ณ์ แม่นำ�าเจ้าพื่รัะยา จำานวน 1 ยูนิต้

เงินรัับล่วงหน้า -

-

1,181,244

11,000,000

คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 
ม่ความเห็นว่า รัายกิารัดังกิล่าว  
เป็ีนไปีต้ามรัาคาขายห้องชุ่ด 
ท่ี่�กิำาหนดและม่เง่�อนไข 
ท่ี่�เป็ีนปีกิติ้เช่่นเด่ยวกัิบกิารัที่ำา
รัายกิารักัิบบุคคลท่ี่�ไม่ม่ 
ความเก่ิ�ยวข้อง

2) นายเบน เตชะอุบล
ลักิษัณ์ะความสัำมพัื่นธ์ุ : เป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้นรัายใหญ่่ของบริัษััที่ ณ์ วันท่ี่� 9 เมษัายน 2564 จำานวน 1,897,626,424 หุ้น คิดเป็ีนสัำดส่ำวนร้ัอยละ 22.96  
 ของทุี่นช่ำารัะแล้ว โดยดำารังต้ำาแหน่งเป็ีนปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั และกิรัรัมกิารัของบริัษััที่ 

ลักษัณะของรายการ
ประเภท

รายการ

ม่ลค่ารายการ/ยอด้คงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผู้ลของ

รายการม่ลค่ารายการ
ในปี 2564

ยอด้คงค้าง ณ วันที� 
31 ธัุนวาคม 2564

1. ค่าซ่ึ�อซ่ึ�อห้องชุ่ด โครังกิารัโฟร์ัซ่ึซัึ�นส์ำ 
ไพื่รัเวที่ เรัสำซิึเด้นซ์ึ กิรุังเที่พื่ ณ์ แม่นำ�า
เจ้าพื่รัะยา จำานวน 1 ยูนิต้ 

เงินรัับล่วงหน้า - 98,304,648 คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 
ม่ความเห็นว่า รัายกิารัดังกิล่าว  
เป็ีนไปีต้ามรัาคาขายห้องชุ่ด 
ท่ี่�กิำาหนดและม่เง่�อนไข 
ท่ี่�เป็ีนปีกิติ้เช่่นเด่ยวกัิบกิารัที่ำา
รัายกิารักัิบบุคคลท่ี่�ไม่ม่ 
ความเก่ิ�ยวข้อง
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3) บริษััทหลักทรัพย์ พาย จำากัด้ (มหาชน) เดิ้มช่�อ “บริษััทหลักทรัพย์ คันทรี� กรุ�ป จำากัด้ (มหาชน) (“CGS”)”
ลักิษัณ์ะกิารัปีรัะกิอบธุุรักิิจ : นายหน้าซ่ึ�อขายหลักิที่รััพื่ย์
ลักิษัณ์ะความสัำมพัื่นธ์ุ : ม่กิรัรัมกิารัร่ัวมกัินกัิบบริัษััที่ 1 คน ค่อ พื่ล.อ.อ.เพิื่�มเก่ิยรัติ้ ลวณ์ะมาลย์

ลักษัณะของรายการ
ประเภท

รายการ

ม่ลค่ารายการ/ยอด้คงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผู้ลของ

รายการม่ลค่ารายการ
ในปี 2564

ยอด้คงค้าง ณ วันที� 
31 ธัุนวาคม 2564

1. บริัษััที่วางเงินปีรัะกัินซ่ึ�อหลักิที่รััพื่ย์ 
ให้แก่ิ CGS

2. บริัษััที่รัับดอกิเบ่�ยจากิ CGS เป็ีนดอกิเบ่�ย 
จากิเงินปีรัะกัินหลักิที่รััพื่ย์ อัต้รัา
ดอกิเบ่�ย 0.2% 

3. บริัษััที่ได้ม่กิารัช่ำารัะเงินค่าธุรัรัมเน่ยม
ในกิารัออกิหุ้นกู้ิ

เงินปีรัะกัิน
ซ่ึ�อหลักิที่รััพื่ย์

ดอกิเบ่�ยรัับ

ค่าธุรัรัมเน่ยม
จ่ายล่วงหน้า
ค่าธุรัรัมเน่ยม

-

15

(600,000)

450,000

5610

-

150,0000
-

คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 
ม่ความเห็นว่า รัายกิารัดังกิล่าว  
เป็ีนไปีต้ามรัาคาขายห้องชุ่ด 
ท่ี่�กิำาหนดและม่เง่�อนไข 
ท่ี่�เป็ีนปีกิติ้เช่่นเด่ยวกัิบกิารัที่ำา
รัายกิารักัิบบุคคลท่ี่�ไม่ม่ 
ความเก่ิ�ยวข้อง

4) บริษััท คันทรี� กรุ�ป โฮลดิ้�งส์ จำากัด้ (มหาชน) (“CGH”)
ลักิษัณ์ะกิารัปีรัะกิอบธุุรักิิจ : กิารัถ่ึอหุ้นในบริัษััที่อ่�น (Holdings Company)
ลักิษัณ์ะความสัำมพัื่นธ์ุ : ม่กิรัรัมกิารัร่ัวมกัินกัิบบริัษััที่ 1 คน ค่อ พื่ล.ต้.ที่.ว่รัพื่งษ์ั ช่่�นภักิด่ และม่ผู้่ถ่ึอหุ้นใหญ่่ของบริัษััที่ ค่อ นายสำดาวุธุ 
  เต้ช่ะอุบล เป็ีนปีรัะธุานกิรัรัมกิารัในบริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (มหาช่น) (CGH) 

ลักษัณะของรายการ
ประเภท

รายการ

ม่ลค่ารายการ/ยอด้คงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผู้ลของ

รายการม่ลค่ารายการ
ในปี 2564

ยอด้คงค้าง ณ วันที� 
31 ธัุนวาคม 2564

1. บริัษััที่ซ่ึ�อเงินลงทุี่นในหุ้นสำามัญ่ บริัษััที่ 
คันที่ร่ั� กิรุั�ปี โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (มหาช่น) 
จำานวน 153,061,800 หุ้น

2. ได้รัับใบสำำาคัญ่แสำดงสิำที่ธิุ CGH-W5 
จากิบริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด 
(มหาช่น)จำานวน 38,265,450 หน่วย

เงินลงทุี่นในหุ้น
สำามัญ่

CGH-W5

-

-

200,510,958

-

คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ
ม่ความเห็นว่ารัายกิารัดังกิล่าว
เป็ีนไปีต้ามสัำญ่ญ่าท่ี่�ต้กิลงกัิน
และม่เง่�อนไขท่ี่�เป็ีนปีกิติ้
เช่่นเด่ยวกัิบกิารัที่ำารัายกิารั
กัิบบุคคลและ/หร่ัอนิติ้บุคคล
ท่ี่�ไม่ม่ความเก่ิ�ยวข้อง

รายุการระหว�างกัน
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บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

5) บริษััท เอ็มเอฟ โฮลดิ้�งส์ จำากัด้ (“MFH”) 
ลักิษัณ์ะกิารัปีรัะกิอบธุุรักิิจ : ลงทุี่นในกิิจกิารัอ่�น
ลักิษัณ์ะความสัำมพัื่นธ์ุ : ผู้่ถ่ึอหุ้นของบริัษััที่ และ บริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี โฮลดิ�งส์ำ จำากัิด (มหาช่น) (“CGH”) ซึึ�ง CGH เป็ีนผู้่ถ่ึอหุ้นใหญ่่ของ
 บริัษััที่หลักิที่รััพื่ย์จัดกิารักิองทุี่นรัวมเอ็มเอฟซ่ึ จำากัิด (มหาช่น) (“MFC”) โดย MFH เป็ีนบริัษััที่ย่อยของ MFC 

ลักษัณะของรายการ
ประเภท

รายการ

ม่ลค่ารายการ/ยอด้คงค้าง (บาท)
ความสมเหตุสมผู้ลของ

รายการม่ลค่ารายการ
ในปี 2564

ยอด้คงค้าง ณ วันที� 
31 ธัุนวาคม 2564

1. บริัษััที่ออกิตั้�วแลกิเงินให้แก่ิ MFH
• ออกิวนัท่ี่� 9 เมษัายน 2564 จำานวนเงนิ  

70 ล้านบาที่ เงินต้้นครับกิำาหนด 4 
มกิรัาคม 2565 รัวมรัะยะเวลา 270 วัน  
อัต้รัาดอกิเบ่�ยร้ัอยละ 6.75 ต่้อปีี 

• ออกิวันท่ี่� 11 พื่ฤษัภาคม 2564 
จำานวนเงนิ 100 ล้านบาที่ เงนิต้้นครับ
กิำาหนด 4 กุิมภาพัื่นธ์ุ 2564 รัวม
รัะยะเวลา 269 วัน อัต้รัาดอกิเบ่�ย
ร้ัอยละ 6.75 ต่้อปีี 

ช่ำารัะดอกิเบ่�ย ณ์ วันออกิตั้�วแลกิเงิน โดย
หักิเป็ีนส่ำวนลดจากิมูลค่าท่ี่�ต้รัาไว้ของตั้�ว
แลกิเงินฉบับนั�น

2. ดอกิเบ่�ยจ่ายจากิตั้�วแลกิเงิน

ตั้�วแลกิเงิน

ดอกิเบ่�ยจ่ายล่วงหน้า
ดอกิเบ่�ยจ่าย

-

9,494,605
12,518,909

170,000,000

655,905
-

คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ
ม่ความเห็นว่ารัายกิารัดังกิล่าว
เป็ีนไปีต้ามสัำญ่ญ่าท่ี่�ต้กิลงกัิน
และม่เง่�อนไขท่ี่�เป็ีนปีกิติ้
เช่่นเด่ยวกัิบกิารัที่ำารัายกิารั
กัิบบุคคลท่ี่�ไม่ม่ความเก่ิ�ยวข้อง

2. มาตรการหรือขั้�นตอนการอนุมัติการทำารายุการระหว่างกัน
เพ่ื่�อเป็ีนกิารัรัักิษัาผ่ลปีรัะโยช่น์ของบรัษัิัที่และผู้่ถ่ึอหุ้นโดยรัวม บรัษัิัที่จึงได้กิำาหนดมาต้รักิารัและขั�นต้อนกิารัที่ำารัายกิารัรัะหว่างกัิน โดยท่ี่�คณ์ะกิรัรัมกิารั
บริัษััที่จะกิำากัิบดูแลให้บริัษััที่ปีฏิิบัติ้ต้ามข้อกิำาหนด กิฎรัะเบ่ยบของคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์
แห่งปีรัะเที่ศไที่ยอย่างเคร่ังครััด 

หากิรัายกิารัรัะหว่างกัินของบริัษััที่และบริัษััที่ย่อยเกิิดกัิบบุคคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยช่น์ บุคคลท่ี่�ม่ส่ำวนได้เส่ำย หร่ัออาจม่ความขัดแย้ง 
ที่างผ่ลปีรัะโยช่นใ์นอนาคต้ บรัษัิัที่จะให้คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบเปีน็ผู้่ให้ความเหน็เก่ิ�ยวกัิบความจำาเปีน็และความเหมาะสำมของรัายกิารั โดยคำานึงถึึง 
ปีรัะโยช่น์สูำงสุำดของบริัษััที่ หากิคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบไม่ม่ความช่ำานาญ่ในกิารัพิื่จารัณ์ารัายกิารัรัะหว่างกัินท่ี่�อาจเกิิดขึ�น บริัษััที่จะจัดหา 
ผู้่เช่่�ยวช่าญ่อิสำรัะ หร่ัอ ผู้่สำอบบัญ่ช่่ของบริัษััที่ เป็ีนผู้่ให้ความเห็นเก่ิ�ยวกัิบรัายกิารัดังกิล่าว เพ่ื่�อปีรัะกิอบกิารัตั้ดสิำนใจของคณ์ะกิรัรัมกิารัหร่ัอ  
ผู้่ถ่ึอหุ้นแล้วแต่้กิรัณ่์ และจะเปิีดเผ่ยรัายกิารัรัะหว่างกัินไว้ในหมายเหตุ้ปีรัะกิอบงบกิารัเงินท่ี่�ได้รัับกิารัต้รัวจสำอบจากิผู้่สำอบบัญ่ช่่

3. นโยุบายุหรือแนวโน�มการทำารายุการระหว่างกันในอนาคัต
บริัษััที่ม่กิารักิำาหนดนโยบายหร่ัอแนวโน้มในกิารัที่ำารัายกิารัรัะหว่างกัินในอนาคต้ โดยกิารัเข้าที่ำารัายกิารัรัะหว่างกัินท่ี่�อาจเกิิดขึ�นในอนาคต้นั�น บริัษััที่
จะดำาเนินกิารัให้เป็ีนไปีต้ามลักิษัณ์ะธุุรักิิจกิารัค้าปีกิติ้ทัี่�วไปี สำามารัถึอ้างอิงได้กัิบเง่�อนไขที่างธุุรักิิจปีรัะเภที่เด่ยวกัินท่ี่�บริัษััที่ที่ำากัิบบุคคลภายนอกิ ทัี่�งน่� 
บริัษััที่จะต้้องปีฏิิบัติ้ให้เป็ีนไปีต้ามพื่รัะรัาช่บัญ่ญั่ติ้หลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ พื่.ศ. 2535 และข้อบังคับ ปีรัะกิาศ คำาสัำ�ง หร่ัอข้อกิำาหนดของ 
ต้ลาดหลกัิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย สำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลกัิที่รััพื่ย์ รัวมถึึงปีฏิิบัติ้ต้ามข้อกิำาหนดเกิ่�ยวกัิบกิารัเปิีดเผ่ย 
ข้อมูลกิารัที่ำารัายกิารัเกิ่�ยวโยงกัิน และกิารัได้มาหร่ัอจำาหน่ายที่รััพื่ย์สิำนท่ี่�สำำาคัญ่ของบรัษัิัที่จดที่ะเบ่ยนและบริัษััที่ย่อย ต้ามมาต้รัฐานกิารับญั่ช่่ท่ี่�กิำาหนด
โดยสำมาคมนักิบัญ่ช่่ และผู้่สำอบบัญ่ช่่รัับอนุญ่าต้แห่งปีรัะเที่ศไที่ยโดยเคร่ังครััด

ทัี่�งน่� หากิรัายกิารัรัะหว่างกัินของบริัษััที่เกิิดกัิบบุคคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยช่น์ บุคคลท่ี่�ม่ส่ำวนได้เส่ำย หร่ัออาจม่ความขัดแย้งที่าง 
ผ่ลปีรัะโยช่น์ในอนาคต้ บริัษััที่จะให้คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบเป็ีนผู้่ให้ความเห็นเก่ิ�ยวกัิบความจำาเป็ีนและความเหมาะสำมของรัายกิารั หากิคณ์ะกิรัรัมกิารั
ต้รัวจสำอบไม่ม่ความช่ำานาญ่ในกิารัพื่จิารัณ์ารัายกิารัรัะหว่างกัินท่ี่�อาจเกิิดขึ�น บริัษััที่จะจดัหาผู้่เช่่�ยวช่าญ่อสิำรัะ หร่ัอผู้่สำอบบญั่ช่่ของบรัษัิัที่เป็ีนผู้่ให้
ความเห็นเก่ิ�ยวกัิบรัายกิารัดังกิล่าว เพ่ื่�อปีรัะกิอบกิารัตั้ดสิำนใจของคณ์ะกิรัรัมกิารัหร่ัอผู้่ถ่ึอหุ้น (แล้วแต่้กิรัณ่์) และจะเปิีดเผ่ยรัายกิารัรัะหว่างกัินไว้
ในหมายเหตุ้ปีรัะกิอบงบกิารัเงินท่ี่�ได้รัับกิารัต้รัวจสำอบจากิผู้่สำอบบัญ่ช่่ 
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ริายงานควัามรัิบผ้ดชอบข้อง
คณะกริริมการิต่อริายงานการิที่างการิเง้น

ต้ามนโยบายกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่ซึึ�งต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยได้เผ่ยแพื่ร่ัให้บริัษััที่จดที่ะเบ่ยนในต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์พึื่งปีฏิิบัติ้นั�น  
คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่จดที่ะเบ่ยนควรัจัดที่ำารัายงานแสำดงถึึงความรัับผิ่ดช่อบต่้อกิารัจัดที่ำาและกิารัเปิีดเผ่ยรัายงานที่างกิารัเงินของกิิจกิารั 
(Statement of Directors Responsibilities) ในรัายงานปีรัะจำาปีีของบริัษััที่

คณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด (มหาช่น) ขอรัับรัองว่า งบกิารัเงินของบริัษััที่ และบริัษััที่ย่อย ได้จัดที่ำาขึ�นต้ามมาต้รัฐาน
กิารับัญ่ช่่ท่ี่�รัับรัองโดยทัี่�วไปี โดยถ่ึอปีฏิิบัติ้ต้ามมาต้รัฐานกิารับัญ่ช่่ท่ี่�กิำาหนดโดยสำมาคมนักิบัญ่ช่่และผู้่สำอบบัญ่ช่่รัับอนุญ่าต้แห่งปีรัะเที่ศไที่ย  
และงบกิารัเงินดังกิล่าวได้แสำดงถึึงฐานะที่างกิารัเงินและผ่ลกิารัดำาเนินงานในรัอบปีีท่ี่�ผ่่านมาเป็ีนจริังและสำมเหตุ้ผ่ล ทัี่�งน่� งบกิารัเงินดังกิล่าวได้
ผ่่านกิารัต้รัวจสำอบและให้ความเห็นอย่างไม่ม่เง่�อนไขจากิผู้่สำอบบัญ่ช่่รัับอนุญ่าต้ท่ี่�เป็ีนอิสำรัะ

เบน เตชะอุบล
ปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารั

วิกรม คุ้มไพโรจน์
ปีรัะธุานกิรัรัมกิารั

รายุงานคัวามรับผิู้ดชอบข้องคัณะกรรมการต�อรายุงานการทางการเงิน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

ริายงานคณะกริริมการิตริวัจำสิ้อบ 
ปริะจำำาปี 2564

คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบของบริัษััที่ คันที่ร่ั� กิรุั�ปี ด่เวลลอปีเมนท์ี่ จำากัิด  
(มหาช่น) ปีรัะกิอบด้วยกิรัรัมกิารัอิสำรัะ จำานวน 3 ที่่าน โดยม่  
พื่ล.อ.อ.เพิื่�มเก่ิยรัติ้ ลวณ์ะมาลย์ ดำารังต้ำาแหน่งปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ  
ตั้�งแต่้วันท่ี่� 8 กัินยายน 2564 แที่นนายศุภกิรั พื่ลกุิล ซึึ�งพ้ื่นจากิ
ต้ำาแหน่งกิรัรัมกิารัอิสำรัะ และ ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบเน่�องจากิ 
เส่ำยช่่วิต้เม่�อวันท่ี่� 11 มิถุึนายน 2564 พื่ล.ต้.อ.ว่รัพื่งษั์ ช่่�นภักิด่ 
และนายชู่ เฟ็ง เช่ เป็ีนกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ซึึ�งเป็ีนผู้่ที่รังคุณ์วุฒิ และ
ม่ปีรัะสำบกิารัณ์์ด้านบัญ่ช่่กิารัเงิน ด้านกิฎหมาย ด้านบรัิหารัธุุรักิิจ 
และด้านบริัหารัองค์กิรั คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบได้ปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�
อย่างม่อิสำรัะต้ามท่ี่�รัะบุไว้ในกิฎบัต้รัคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ  
ซึึ�งสำอดคล้องกัิบข้อกิำาหนดของสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์
และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ (กิลต้.) และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
(ต้ลที่.) อย่างครับถ้ึวน

ในปีี 2564 คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบได้ม่กิารัปีรัะชุ่มทัี่�งสิำ�น 7 ครัั�ง 
โดยได้ม่กิารัหาร่ัอร่ัวมกัิบฝ�ายบริัหารั ผู้่ต้รัวจสำอบภายใน และผู้่สำอบบัญ่ช่่ 
สำรุัปีสำารัะสำำาคัญ่ในกิารัปีฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ได้ ดังน่�

1. การสอบีทานราย์งานทางการเงิน
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ได้สำอบที่านความถูึกิต้้อง ครับถ้ึวน และเช่่�อถ่ึอได้ 
ของงบกิารัเงิน และงบกิารัเงินรัวมของบริัษััที่ และบริัษััที่ย่อย ทัี่�งรัายไต้รัมาสำ 
และปีรัะจำาปีี 2564 ซึึ�งผ่่านกิารัสำอบที่าน และต้รัวจสำอบจากิผู้่สำอบบัญ่ช่่ 
ของบรัษัิัที่แล้ว โดยเช่ญิ่ฝ�ายบรัหิารัท่ี่�เกิ่�ยวข้อง และผู้่สำอบบญั่ช่่ เข้าร่ัวม 
ปีรัะชุ่มในกิารัพิื่จารัณ์างบกิารัเงิน เพ่ื่�อช่่�แจง และต้อบข้อซัึกิถึาม
ของคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ในเร่ั�องความถูึกิต้้อง ความครับถ้ึวน  
กิารัปีรัับปีรัุงรัายกิารับัญ่ช่่ท่ี่�สำำาคัญ่ ความเพ่ื่ยงพื่อของกิารัเปีิดเผ่ย
ข้อมูลในงบกิารัเงิน ข้อสัำงเกิต้ของผู้่สำอบบัญ่ช่่ เร่ั�องสำำาคัญ่ท่ี่�พื่บจากิ
กิารัสำอบบัญ่ช่่

นอกิจากิน่� คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบได้ปีรัะชุ่มร่ัวมกัิบผู้่สำอบบัญ่ช่่
เป็ีนกิารัเฉพื่าะ โดยไม่ม่ฝ�ายบริัหารัของบริัษััที่เข้าร่ัวมปีรัะชุ่ม เพ่ื่�อ
สำอบถึามถึึงภาพื่รัวมในกิารัปีฏิิบัติ้งานของผู้่สำอบบัญ่ช่่ในรัอบปีีท่ี่�ผ่่านมา  
ซึึ�งผู้่สำอบบัญ่ช่่ได้รัับความร่ัวมม่อเป็ีนอย่างด่จากิฝ�ายบริัหารั ม่ความ
เป็ีนอิสำรัะในกิารัปีฏิิบัติ้งาน และไม่ได้ม่ข้อสัำงเกิต้ท่ี่�ม่นัยสำำาคัญ่ต่้อ 
กิารัจัดที่ำารัายงานที่างกิารัเงินของบริัษััที่

คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ม่ความเห็นว่า รัายงานที่างกิารัเงินของบริัษััที่
จัดที่ำาขึ�นต้ามมาต้รัฐานกิารับญั่ช่่ท่ี่�รัับรัองโดยทัี่�วไปี ได้แสำดงฐานะกิารัเงิน  
ผ่ลกิารัดำาเนินงาน และกิรัะแสำเงินสำดของบริัษััที่อย่างถูึกิต้้องต้ามท่ี่�ควรั
ในสำารัะสำำาคัญ่ รัวมทัี่�งม่กิารัเปิีดเผ่ยข้อมูลอย่างเพ่ื่ยงพื่อ เป็ีนปีรัะโยช่น์
ต่้อผู้่ถ่ึอหุ้น นักิลงทุี่น และผู้่ใช้่งบกิารัเงิน

2. การสอบีทานระบีบีการควบีคุมภาย์ใน
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ได้พิื่จารัณ์าผ่ลกิารัปีรัะเมินรัะบบกิารัควบคุม
ภายในของฝ�ายบรัิหารั โดยใช้่แบบปีรัะเมินความเพ่ื่ยงพื่อของรัะบบ
กิารัควบคุมภายใน ของสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และ

ต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ (กิ.ล.ต้.) ผ่ลกิารัต้รัวจสำอบของหน่วยงานต้รัวจสำอบ
ภายใน และข้อสัำงเกิต้ของผู้่สำอบบัญ่ช่่ ซึึ�งไม่พื่บปีรัะเด็นหร่ัอข้อบกิพื่ร่ัอง
ท่ี่�อาจส่ำงผ่ลกิรัะที่บต่้อบริัษััที่อย่างม่นัยสำำาคัญ่ ต้ลอดจนฝ�ายบริัหารัได้
ดำาเนนิกิารัปีรัับปีรังุแก้ิไขต้ามข้อเสำนอแนะของคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 
ผู้่สำอบบัญ่ช่่ และหน่วยงานต้รัวจสำอบภายในอย่างต่้อเน่�อง แสำดงให้เห็น
ถึึงกิารัให้ความสำำาคัญ่ต่้อกิารัควบคุมภายใน ซึึ�งสำามารัถึสำร้ัางความเช่่�อมั�น 
ได้ว่า รัะบบกิารัควบคุมภายในของบริัษััที่ม่ความเหมาะสำมเพ่ื่ยงพื่อ 
และไม่พื่บปีรัะเด็นท่ี่�เป็ีนสำารัะสำำาคัญ่อันอาจจะกิรัะที่บต่้อกิารับรัรัลุ
วัต้ถุึปีรัะสำงค์หร่ัอเป้ีาหมายของบริัษััที่

3. การสอบีทานการบีริหารความเส่่ย์ง
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ได้กิำากัิบดูแลให้ม่กิารับริัหารัความเสำ่�ยงใน
รัะดับองค์กิรั ทัี่�งความเส่ำ�ยงอันเกิิดจากิปัีจจัยภายใน และปัีจจัยภายนอกิ 
และม่กิารัพื่จิารัณ์าต้ดิต้าม ความเสำ่�ยงด้านกิารัลงที่นุในโครังกิารัต้า่งๆ  
ความเส่ำ�ยงด้านกิารัปีฏิิบัติ้งาน และ ความเสำ่�ยงด้านกิารัเงิน อย่างสำมำ�าเสำมอ 
พื่ร้ัอมทัี่�งให้ข้อเสำนอแนะ เพ่ื่�อนำาไปีปีรัับปีรุังกิรัะบวนกิารัให้ด่ยิ�งขึ�น  
เพ่ื่�อให้มั�นใจว่า บริัษััที่ม่กิรัะบวนกิารับรัหิารัจดักิารัความเสำ่�ยงท่ี่�เหมาะสำม  
สำามารัถึลดผ่ลกิรัะที่บ และต้อบสำนองต่้อกิารัเปีล่�ยนแปีลงอย่างม่
ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่

4. การพิจารณาให�ความเห็นราย์การท่่เก่่ย์วโย์งกัน 
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ได้สำอบที่านความเหมาะสำมเก่ิ�ยวกัิบนโยบาย
และขั�นต้อนกิารัที่ำารัายกิารัท่ี่�เก่ิ�ยวโยงกัิน ซึึ�งม่ขนาดรัายกิารัท่ี่�ม่นัย
สำำาคัญ่ต้ามหลักิเกิณ์ฑ์์ของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยอันได้แก่ิ 
รัายกิารัรัับความช่่วยเหล่อที่างกิารัเงิน เพ่ื่�อให้มั�นใจว่า กิารัที่ำารัายกิารั
ดังกิล่าวเป็ีนไปีอย่างสำมเหตุ้สำมผ่ลเพ่ื่�อปีรัะโยช่น์สูำงสุำดของบริัษััที่  
ม่ความเหมาะสำมของเง่�อนไขในกิารัที่ำารัายกิารั และม่ความเหมาะสำม
ด้านรัาคา รัวมถึึงม่กิารัเปีิดเผ่ยข้อมูลของรัายกิารัอย่างถูึกิต้้องและ 
ครับถ้ึวนต้ามข้อกิำาหนดของหน่วยงานกิำากัิบดูแลท่ี่�เก่ิ�ยวข้อง

5. การสอบีทานการปฏิิบัีติตามกฎหมาย์
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ได้สำอบที่าน และกิำากัิบดูแลให้บริัษััที่ ดำาเนิน
กิิจกิารัอย่างถูึกิต้้องต้ามกิฎหมายว่าด้วยหลักิที่รััพื่ย์ และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ฯ 
ข้อกิำาหนดของต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย หร่ัอกิฎหมายท่ี่�
เก่ิ�ยวข้องกัิบธุุรักิิจของบริัษััที่ อย่างเคร่ังครััด ซึึ�งไม่พื่บรัายกิารัท่ี่�ขัดต่้อ
กิฎหมายและกิฎรัะเบ่ยบท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบธุุรักิิจของบริัษััที่

6. การก�ากับีด้แลงานตรวจสอบีภาย์ใน
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ได้กิำากัิบดูแลงานต้รัวจสำอบภายใน เพ่ื่�อให้
มั�นใจว่า กิารัดำาเนินกิิจกิรัรัมต้รัวจสำอบภายในเป็ีนไปีอย่างอิสำรัะและ
ม่ปีรัะสิำที่ธิุผ่ล โดยได้อนุมัติ้แผ่นงานกิารัต้รัวจสำอบ ปีรัะจำาปีี 2564 
ซึึ�งจัดที่ำาขึ�นต้ามความเส่ำ�ยงท่ี่�สำำาคัญ่ และ ปีรัับแผ่นงานกิารัต้รัวจสำอบ 
ให้เหมาะสำมกัิบสำถึานกิารัณ์์กิารัแพื่ร่ัรัะบาดของ COVID-19 รัวมถึึง
พิื่จารัณ์าปีรัะเด็นสำำาคัญ่ท่ี่�พื่บจากิกิารัต้รัวจสำอบ พื่ร้ัอมทัี่�งให้คำาแนะนำา
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ท่ี่�เป็ีนปีรัะโยช่น์ เพ่ื่�อนำาเสำนอต้อ่ฝ�ายบรัหิารั ต้ลอดจน ปีรัะเมนิผ่ลกิารั
ปีฏิิบัติ้งานของหัวหน้าหน่วยงานต้รัวจสำอบภายในต้าม KPI ท่ี่�กิำาหนดไว้ 
เพ่ื่�อนำาไปีเป็ีนแนวที่างในกิารัปีรัับปีรุังพัื่ฒนางานต้รัวจสำอบภายในให้ม่
ปีรัะสิำที่ธิุภาพื่และม่ปีรัะสิำที่ธิุผ่ล

7. การติดตามปัญหา และ อุปสรรคต่างๆ ท่่เกิดขึ�นจาก 
 การด�าเนินโครงการ
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ได้ติ้ดต้ามปัีญ่หา และอุปีสำรัรัคต่้างๆ ท่ี่�เกิิดขึ�น 
จากิกิารัดำาเนินโครังกิารั พื่ร้ัอมทัี่�งให้ข้อเสำนอแนะ และแนวที่าง 
กิารัปีฏิิบัติ้ท่ี่�พื่อเหมาะ เพ่ื่�อรัองรัับผ่ลกิรัะที่บท่ี่�อาจจะเกิิดขึ�นในอนาคต้ 
พื่ร้ัอมทัี่�งติ้ดต้ามความค่บหน้าเป็ีนรัะยะๆ นอกิจากิน่� ยังได้ติ้ดต้าม 
ผ่ลกิรัะที่บจากิสำถึานกิารัณ์์กิารัแพื่ร่ัรัะบาดของ COVID-19 ทัี่�งในด้าน
กิารับริัหารัจัดกิารั และมาต้รักิารักิารัปีฏิิบัติ้งาน

8. การพิจารณาทบีทวนกฎบัีตรคณะกรรมการตรวจสอบี 
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ได้พื่จิารัณ์า กิฎบัต้รัคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 
เป็ีนปีรัะจำาทุี่กิปีี เพ่ื่�อที่บที่วนกิฎบตั้รัของคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบให้ม่
ความเหมาะสำม เป็ีนปัีจจุบัน และสำอดคล้องกัิบหลักิเกิณ์ฑ์์และแนวที่าง
ของสำำานักิงานคณ์ะกิรัรัมกิารักิำากัิบหลักิที่รััพื่ย์และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์ 
(กิ.ล.ต้.) และต้ลาดหลักิที่รััพื่ย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย (ต้ลที่.) รัวมทัี่�ง
แนวที่างพึื่งปีฏิิบัติ้ท่ี่�ด่

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั�งผ้�สอบีบัีญช่ และค่าสอบีบัีญช่
คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ ได้พิื่จารัณ์าคัดเล่อกิผู้่สำอบบัญ่ช่่ ปีรัะจำาปีี 2564  
เพ่ื่�อเสำนอต่้อคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ให้ความเห็นช่อบก่ิอนเสำนอ 
ขออนุมัติ้จากิท่ี่�ปีรัะชุ่มสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น โดยพิื่จารัณ์าจากิความเป็ีน
อิสำรัะของผู้่สำอบบัญ่ช่่ ผ่ลกิารัปีฏิิบัติ้งาน ทัี่กิษัะความรู้ัความสำามารัถึ 
และปีรัะสำบกิารัณ์์ของผู้่สำอบบัญ่ช่่ ต้ลอดจนความเหมาะสำมของ 
ค่าสำอบบัญ่ช่่ 

คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบม่มติ้เสำนอต่้อคณ์ะกิรัรัมกิารับรัิษััที่ เพ่ื่�อ
พิื่จารัณ์าให้ความเห็นช่อบและนำาเสำนอต่้อท่ี่�ปีรัะชุ่มสำามัญ่ผู้่ถ่ึอหุ้น
ปีรัะจำาปีี 2564 เพ่ื่�อพิื่จารัณ์าอนุมัต้ิแต่้งตั้�งผู้่สำอบบัญ่ช่่จากิบริัษััที่  
ด่ลอยที่์ ทูี่้ช่ โธุมัที่สุำ ไช่ยยศ สำอบบัญ่ช่่ จำากัิด เปี็นผู่้สำอบบัญ่ช่่  
ปีรัะจำาปีี 2564

โดยสำรัุปี ในรัอบปีีท่ี่�ผ่่านมา คณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบได้ปีฏิิบัติ้ต้าม
หน้าท่ี่� และความรัับผิ่ดช่อบท่ี่�ได้รัะบุไว้ในกิฎบัต้รัคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ 
โดยใช้่ความรู้ั ความสำามารัถึ ความรัะมัดรัะวังรัอบคอบ และม่ความ
เป็ีนอิสำรัะอย่างเพ่ื่ยงพื่อ ต้ลอดจนให้ความเห็นและข้อเสำนอแนะต่้างๆ 
ต่้อฝ�ายบริัหารั และคณ์ะกิรัรัมกิารับริัษััที่ เพ่ื่�อปีรัะโยช่น์สูำงสุำดต่้อผู้่ม่
ส่ำวนได้เส่ำยอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกิัน รัายงานที่างกิารัเงินของบรัิษััที่ม่ความ
ถูึกิต้้อง เช่่�อถ่ึอได้ สำอดคล้องต้ามมาต้รัฐานกิารับัญ่ช่่ท่ี่�รัับรัองทัี่�วไปี 
บริัษััที่ม่กิารัปีฏิิบัติ้งานท่ี่�สำอดคล้องต้ามกิฎหมาย ข้อผู่กิพัื่นต่้างๆ  
ท่ี่�เก่ิ�ยวข้องกัิบกิารัดำาเนินธุุรักิิจ รัวมถึึงม่รัะบบกิารักิำากัิบดูแลกิิจกิารัท่ี่�ด่  
ม่รัะบบกิารับริัหารัความเส่ำ�ยงให้อยู่ในรัะดับท่ี่�ยอมรัับได้ และม่รัะบบ
กิารัควบคุมภายในท่ี่�เพ่ื่ยงพื่อกัิบกิารัดำาเนินธุุรักิิจ

ในนามคณ์ะกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ

พล.อ.อ. เพิ�มเกียรติ ลวณะมาลย์
ปีรัะธุานกิรัรัมกิารัต้รัวจสำอบ
วันท่ี่� 17 มกิรัาคม 2565

รายุงานคัณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2564
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

บริษทั คันทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม

และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงินของบริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป 

ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท คันทรี�  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้

ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดของจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนด

เหล่านี�  ข้าพเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบัญชีที�ข้าพเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ ์                 

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

 
- 2 - 

 

 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ  
 

เรื� องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้าํ

เรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี� 

 
 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที�สําคัญ 

ค่าความนยิม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยม

จาํนวน 3,614.38 ล้านบาท ซึ� งเป็นผลมาจากการ 

ซื�อธุรกิจแบบยอ้นกลบัซึ� งมีบริษทัเป็นบริษทัใหญ่

ต าม ก ฎ ห ม ายแต่ เป็ น ผู ้ถู ก ซื� อใน ท างบัญ ชี  

ค่าความนิยมเป็นเรื�องสําคัญในการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า เนื�องจากค่าความนิยมดังกล่าวมี

จาํนวนเงินที�เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษทั ในการประเมินการดอ้ยคา่ของค่า

ความนิยมดงักล่าวผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่าง

มากในการกาํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนจาก

แต่ละหน่ วยสินทรัพย์ที� ก่ อให้ เกิดเงินสด  ซึ� ง

เกี� ยวข้องกับการประเมิ นมู ลค่ายุติ ธรรม การ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงการ

กาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะ

ยาวที�เหมาะสม ซึ� งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่า

ของค่าความ นิยมที� แสดงอยู่  ณ  วันสิ� น รอ บ

ระยะเวลารายงาน 

ทั� งนี�  รายละเอียดของค่าความนิยม นโยบายการ

บญัชีและการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้ 2.2.4 ขอ้ 3.16 และขอ้ 3.24.2 ตามลาํดบั 

 

วธีิการตรวจสอบที�สาํคญัรวมถึง  

• ทาํความเขา้ใจและประเมินการออกแบบและ

การปฏิบตัิตามการควบคุมภายในที�สําคญัที�

เกี �ยวขอ้งกบัการประเมินการด้อยค่าของค่า

ความนิยม 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกับการประเมินการ

ดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 

• ทดสอบเนื�อหาสาระ โดยวิธีดงัต่อไปนี�  

-  ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณา

ของผูบ้ริหารเกี�ยวกบัการประเมินการดอ้ยค่า

ของคา่ความนิยม 

-  ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที�

สําคญัและวิธีการที�ผูบ้ริหารใช้ในการประเมิน

การดอ้ยค่าของคา่ความนิยม 

-  พิจารณาการแสดงรายการค่าความนิยมและ

ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลที�

เกี�ยวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที�สําคัญ 

การดาํเนนิงานต่อเนื�อง 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษัทมี

หนี� สินหมุนเวียนรวมจาํนวน 16,417.71 ล้านบาท 

และ 6,286.54 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่

เป็นเจ้าหนี� ค่าก่อสร้างโครงการที�อยู่ระหว่างการ

พฒันาของบริษทัย่อยแห่งหนึ�ง หุ้นกู ้ระยะสั� นและ

ส่วนของหุ้นกู ้ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ�งปีที�ออกโดยบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทัเห็นว่าการจดัทาํงบการเงินโดยใช้เกณฑ์

การดาํเนินงานต่อเนื�องนั�นยงัคงเหมาะสม เนื�องจาก

กลุ่มบริษทัมีแผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคต

ซึ� งประกอบดว้ย ขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการจ่ายชาํระหนี�

ในส่วนของเจ้าหนี� ค่าก่อสร้างและบันทึกความ

เข้าใจกับผูร่้วมทุนเกี�ยวกับเงื�อนไขการชําระหนี�  

กระแสเงินสดที�จะไดรั้บจากการโอนอาคารชุดใน

โครงการของบริษัทย่อย และแผนการจําหน่าย

สินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมของ

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง โดยแผนการจาํหน่ายสินทรัพย์

ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุ้นของบริษทัแลว้เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2564 ทั�งนี�  

ความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจและแผนการเงินใน

อน าค ต ดั งก ล่ าวมี ผล อ ย่ างมี นั ยสํ าคัญ ต่ อ

ความสามารถในการจ่ายชาํระหนี� สินตามกาํหนด 

และความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนื�องของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ� งต่อมาในระหว่างปี2564 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้าํเนินการจาํหน่ายสินทรัพย์

ที�เกี�ยวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจโรงแรมให้กับบริษทั

ยอ่ยสองแห่งที�มีการจดัตั� งขึ�นใหม่เพื�อรองรับการ

ดาํเนินงานธุรกิจโรงแรม และไดด้าํเนินการขายหุ้น

สามญั ร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้

ของบริษทัยอ่ยทั�งสองแห่งดงักล่าวใหก้บับริษทั 

 

วิ ธีก ารต รวจส อ บ ที� สํ าคัญ ใน ก ารป ระเมิ น คว าม

เหมาะสมของผลการประเมินของผู ้บริหารเกี�ยวกับ

ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนื�องของกลุ่มบริษทั

และบริษทั รวมถึง 

• สอบทานแผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคต

ของกลุ่มบริษัท รวมถึงข้อตกลงเกี�ยวกับการ

จ่ายชาํระหนี�ในส่วนของเจา้หนี�ค่าก่อสร้างและ

บนัทึกความเขา้ใจกับผูร่้วมทุนเกี�ยวกับเงื�อนไข

การชาํระหนี�  กระแสเงินสดที�จะได้รับจากการ

โอนอาคารชุดในโครงการของบริษทัย่อย และ

แผนการจาํหน่ายสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งกบัส่วน

งานธุรกิจโรงแรมของบริษทัยอ่ย ซึ� งเกี�ยวขอ้ง

กบัการประเมินความสามารถในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องของกลุ่มบริษทัและบริษทัที�จดัทาํโดย

ผูบ้ริหาร ซึ� งรวมถึงวธีิการดงัต่อไปนี�  

- สอบถามผูบ้ริหารเกี�ยวกับแผนการดาํเนินงาน

ในอนาคต 

- อ่านรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการอนุมติัแผนธุรกิจ

และแผนการเงินในอนาคตของกลุ่มบริษทั 

- พิจารณาความเพียงพอของหลกัฐานสนบัสนุน

เกี�ยวกบัการดาํเนินการตามแผนการจาํหน่าย

สินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรม 

และแผนในการจ่ายชําระคืนหนี� สินที� ถึ ง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 
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เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที�สําคัญ 

 

ที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง ซึ�งผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั

คาดว่าจะสามารถดาํเนินการขายหุ้นสามญัส่วนที�

เหลืออีกร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนและชําระ

แลว้ของบริษทัยอ่ยทั�งสองแห่งดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาอนัใกล ้(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

 

การดําเนินงานต่อเนื� องเป็นเรื� องสําคัญในการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ เนื�องจากความเป็นไปไดข้อง

แผนธุรกิจและแผนการเงินในอนาคตดงักล่าวมี

ผลอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถในการจ่าย

ชาํระหนี� สินตามกาํหนด และความสามารถในการ

ดาํเนินงานต่อเนื�องของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ทั�งนี�  รายละเอียดของการประเมินความสามารถใน

การดาํเนินงานต่อเนื�องของกลุ่มบริษทัและบริษัท 

ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน       

ขอ้ 1.4 

 

- พิจารณาข้อกําหนดที�สําคัญของหุ้นกู ้และ

สัญญาเงินกู ้ และตรวจสอบการปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

• วิเคราะห์และตรวจสอบประมาณการกระแส

เงินสดที�จดัทาํโดยผูบ้ริหาร รวมถึง 

- ประเมินความเชื�อถือไดข้องขอ้มูลซึ� งใช้ใน

การจดัทาํประมาณการกระแสเงินสด 

- สอบถามและพิจารณาข้อสมมติที�ใช้ในการ

จดัทาํประมาณการกระแสเงินสดและเหตุผล

สนบัสนุนขอ้สมมติดงักล่าว 

- พิจารณาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ�มเติมนับ

จากวนัที�ผูบ้ริหารจดัทาํประมาณการกระแส

เงินสด 

• ตรว จส อบ เห ตุก ารณ์ ภ ายห ลังว ัน สิ� น รอบ

ระยะเวลารายงานเพื�อพิจารณาเหตุการณ์ที�ช่วย

บรรเทาปัญหาการดาํเนินงานต่อเนื�อง หรือมี

ผลกระทบต่อความสามารถในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
• ขอห นังสือรับรองเกี� ยวกับแผนธุรกิ จและ

แผนการเงินของผูบ้ริหารและความเป็นไปได้

ของแผนดงักล่าวจากผูบ้ริหาร  
• พิจารณาและประเมินความเพียงพอของการ

เปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
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ข้อมูลอื�น 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยข้อมูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� ง

คาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้

ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 

การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดร้ับ

จากการตรวจสอบของข้าพเจา้ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เมื�อข้าพเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูบ้ริหารหรือผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเพื�อดาํเนินการ

แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�

โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง              

(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจ           

ที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 

 

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษทั 

 



122

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

 
- 6 - 

 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้

อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า

การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่

มีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ

ใชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม

วิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและ

เหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี� ยงที� เกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้  

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดร้ับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั

ในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ข้าพเจา้

ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งใน

งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดร้ับจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์

ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม ่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้

เป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ที�สําคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไวแ้ละประเด ็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึง

ขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ

ที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ทั�งหมด

ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสําคญัมากที�สุดใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัใน

การตรวจสอบ ข้าพเจา้ได้อธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบั

ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสาร

ดงักล่าว 

 

 

 

 ยงยทุธ  เลิศสุรพิบูล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 

วนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกดั 
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หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 971,916,675       388,328,464       389,394,898       119,906,927       

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 6 967,521,735       1,690,993,705    334,105,931       461,166,137       

สินคา้คงเหลือ 7 -              33,259,000         -              -              

ตน้ทุนของสญัญา 8 206,011,048       304,760,154       -              -              

ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง

และสาธารณูปโภค 9 8,206,551,538    8,405,445,875    611,349,537       608,558,067       

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 33.2 -              -              1,814,678,083    1,760,884,124    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 10 356,284,404       17,959,616         4,012,508           2,572,085           

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น -              42,378,289         -              -              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพยท์ี�จะจาํหน่าย

   ที�จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ี�ถือไวเ้พื�อขาย 10 1,346,428,333    -              -              -              

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 12,054,713,733  10,883,125,103  3,153,540,957    2,953,087,340    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 11 211,100              70,808,105         -              -              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 12 243,110,958       143,651,406       243,110,958       143,651,406       

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 33.3 2,000,000,000    -              -              -              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 33.1 -              -              4,695,237,021    4,695,237,021    

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า 13 -              -              -              226,426,328       

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 168,335,842       172,821,951       -              -              

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 1,847,982,228    743,031,438       1,022,816,000    -              

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,613,612,352    11,193,952,008  1,596,509,006    1,809,428,349    

ค่าความนิยม 2.2.4 3,614,375,768    3,614,375,768    -              -              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยม 16 11,553,486         27,995,448         9,005,495           7,362,085           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 - 52,026,395         - 52,026,395         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 9,949,036           10,229,388         3,471,489           3,766,808           

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 9,509,130,770    16,028,891,907  7,570,149,969    6,937,898,392    

รวมสินทรัพย์ 21,563,844,503  26,912,017,010  10,723,690,926  9,890,985,732    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี� สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 18 8,729,296,821    7,603,400,596    1,879,331,303    888,728,022       

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที�เกิดจากสญัญา 3,479,387,929    4,187,519,552    1,261,244           1,401,244           

เงินกูย้มืระยะสั�น 19 131,867,564       120,996,850       122,748,614       112,773,215       

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 33.4 -              -              479,685,140       467,588,815       

ตั�วแลกเงิน 20 323,606,196       389,454,054       323,606,196       389,454,054       

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 22 136,044,216       - -              -              

หุน้กูร้ะยะสั�น 24 1,950,291,734    1,991,017,063    1,950,291,734    1,991,017,063    

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 24 1,521,287,849    1,895,162,666    1,521,287,849    1,895,162,666    

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 23 145,928,934 12,200,526 8,326,575 8,431,505

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -              2,612,368           -              -              

รวมหนี� สินหมุนเวยีน 16,417,711,243 16,202,363,675 6,286,538,655 5,754,556,584

หนี� สินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนี�ค่าก่อสร้าง 21 -              5,124,109,505 -              -              

เงินกูย้มืระยะยาว 22 -              369,114,549       -              -              

หุน้กูร้ะยะยาว 24 -              -              20,000,000         -              

หนี� สินตามสญัญาเช่า 23 355,654,755       239,863,694       8,623,224           234,437,817       

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 703,247,556       211,480,097       131,078,452       -              

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 25 19,024,147         37,686,565         17,571,468         19,954,632         

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 19,250,000         86,693,183         -              -              

รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 1,097,176,458 6,068,947,593 177,273,144 254,392,449

รวมหนี� สิน 17,514,887,701 22,271,311,268 6,463,811,799 6,008,949,033

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 26

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 12,438,219,198  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.61 บาท 7,587,313,711 7,587,313,711

หุน้สามญั 13,263,993,608  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 13,263,993,608 13,263,993,608

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 8,266,128,517 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.61 บาท  

ชาํระครบแลว้ 5,042,338,395 -              5,042,338,395 -              

หุน้สามญั 8,266,127,954 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  

ชาํระครบแลว้ -              8,266,127,954 -              8,266,127,954

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) มูลค่าหุน้สามญั 27.1 1,205 (1,559,517,810) 1,205 (1,559,517,810)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ 14 655,549,976 -              655,549,976 -              

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470) (819,437,470)

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการซื�อธุรกิจแบบยอ้นกลบั (732,872,059) (732,872,059) -              -              

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 1,578,638,448 1,578,638,448 -              -              

5,724,218,495 6,732,939,063 4,878,452,106 5,887,172,674

ขาดทุนสะสม 26.2 (1,463,342,363) (2,075,419,821) (525,639,930) (1,832,635,284)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 29 (173,908,556) (341,579,224) (92,933,049) (172,500,691)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,086,967,576 4,315,940,018 4,259,879,127 3,882,036,699

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (38,010,774)        324,765,724       -              -              

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 4,048,956,802 4,640,705,742 4,259,879,127 3,882,036,699

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,563,844,503 26,912,017,010 10,723,690,926 9,890,985,732

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

การดําเนินงานต่อเนื�อง

รายได้

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 3,175,633,082   3,263,199,220    -            -            

รายไดค้่าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 5,126,570          47,910,364         -            -            

รายไดเ้งินปันผลรับ 5,625,000          -             5,625,000          -            

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ -            231,275,054       -            -            

กาํไรจากสินทรพัยท์างการเงินที�กาํหนดใหว้ดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 10,349,877        -             10,349,877        -            

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5,934,695          -             -            -            

รายไดอื้�น 14 333,835,220      11,012,760         54,867,803        54,793,114        

รวมรายได้ 3,536,504,444 3,553,397,398 70,842,680 54,793,114

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอาคารชุด 9 1,608,227,215   1,559,722,217    -            -            

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานทางตรงที�เกิดจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 4,306,214          2,862,952           -            -            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 181,693,103      198,981,468       2,706,511 5,350,127          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 396,694,956      306,899,911       176,602,941 155,580,098      

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 31 39,240,988        40,167,188         39,240,988 40,167,188        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 649,771,041 -             14,914,088 3,514,425          

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 -            22,111,925         -            -            

รวมค่าใช้จ่าย 2,879,933,517 2,130,745,661 233,464,528 204,611,838

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 656,570,927      1,422,651,737    (162,621,848)    (149,818,724)    

รายไดท้างการเงิน 397,003             604,193              173,024,217      168,549,799      

ตน้ทุนทางการเงิน (1,129,448,429) (609,146,299)     (374,669,145)    (416,191,007)    

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (472,480,499)    814,109,631       (364,266,776)    (397,459,932)    

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 17 356,805,379      126,087,991       (1,937,653)        (836,911)           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง (829,285,878) 688,021,640 (362,329,123) (396,623,021)

การดําเนินงานที�ยกเลิก

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 10 (609,990,089) (1,094,329,733)  - -

ขาดทุนสําหรับปี (1,439,275,967) (406,308,093) (362,329,123) (396,623,021)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 29.2 88,103,026        18,440,234         -            -            

รวมรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 88,103,026 18,440,234 -            -            

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานที�กาํหนดไว้ 5,052,385          576,366              5,052,385          (1,236,496)        

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 29.1 79,567,642 (16,027,416)       79,567,642 (16,027,416)      

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 14 655,549,976      -             655,549,976      -            

รวมรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั 740,170,003      (15,451,050)       740,170,003      (17,263,912)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 828,273,029      2,989,184           740,170,003      (17,263,912)      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (611,002,938)    (403,318,909)     377,840,880      (413,886,933)    

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่

  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตอ่เนื�อง (630,253,957)    405,964,748       (362,329,123)    (396,623,021)    

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก (426,993,062)    (766,030,813)     -            -            

(1,057,247,019) (360,066,065)     (362,329,123)    (396,623,021)    

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตอ่เนื�อง (199,031,921)    282,056,892       -            -            

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก (182,997,027)    (328,298,920)     -            -            

(382,028,948)    (46,242,028)       -            -            

(1,439,275,967) (406,308,093) (362,329,123) (396,623,021)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตอ่เนื�อง 198,019,072      408,953,932       377,840,880      (413,886,933)    

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก (426,993,062)    (766,030,813)     -            -            

(228,973,990)    (357,076,881)     377,840,880      (413,886,933)    

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตอ่เนื�อง (199,031,921)    282,056,892       -            -            

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก (182,997,027)    (328,298,920)     -            -            

(382,028,948)    (46,242,028)       -            -            

(611,002,938)    (403,318,909)     377,840,880      (413,886,933)    

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนื�อง

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 32 บาท (0.076) 0.049 (0.044) (0.048)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั 32 หุ้น 8,266,128,236 8,266,127,954 8,266,128,236 8,266,127,954

ขาดทุนต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนื�องและการดําเนินงานที�ยกเลิก

ขาดทุนต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 32 บาท (0.128) (0.044) (0.044) (0.048)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั 32 หุ้น 8,266,128,236 8,266,127,954 8,266,128,236 8,266,127,954

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หน่วย : บาท

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

การดําเนินงานต่อเนื�องและการดําเนินงานที�ยกเลิก

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับปี (1,439,275,967) (406,308,093) (362,329,123) (396,623,021)

ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 356,805,379 126,087,991 (1,937,653) (836,911)

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24,058,893 32,716,951 13,325,963 14,419,082

ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 104,485,757 276,312 2,733,943 -               

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 636,342,792 (234,718,100) 14,914,088 3,514,425

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -               739,898,310 -               -               

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -               22,111,925 -               -               

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน (โอนกลบั) (12,346,937) 11,877,159 3,932,317 3,469,253

รายไดเ้งินปันผล (5,625,000) -               (5,625,000) -               

รายไดด้อกเบี�ย (397,003) (604,193) (173,024,217) (168,549,799)

ตน้ทุนทางการเงิน 1,129,448,429 609,146,299 374,669,145 416,191,007

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 793,496,343 900,484,561 (133,340,537) (128,415,964)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 370,470,272 (995,960,048) (89,071,051) (32,201,516)

สินคา้คงเหลือ 33,259,000 (33,259,000) -               -               

ตน้ทุนของสญัญา 98,749,106 3,976,518 -               -               

ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 1,317,317,239 506,063,407 (2,791,470) (3,686,407)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 42,378,289 (13,969,567) -               -               

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 4,486,109 722,679,497 -               -               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 280,352 2,794,030 295,319 (334,564)

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น (4,913,629,082) 988,865,907 996,861,458 802,849,469

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที�เกิดจากสญัญา (708,131,623) (254,942,992) (140,000) -               

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น (67,443,183) 83,609,295 -               -               

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) จากการดาํเนินงาน (3,028,767,178) 1,910,341,608 771,813,719 638,211,018

เงินสดรับจากเงินปันผล 5,625,000 -               5,625,000 -               

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 397,003 604,193 396,177,994 174,873,322

เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,540,204,647) (751,096,987) (357,822,797) (306,331,722)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (356,284,404) (19,049,443) (4,012,508) (2,572,085)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชใ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (4,919,234,226) 1,140,799,371 811,781,408 504,180,533

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับคืนจากเงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั -               1,905,643,663 -               -               

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.1.3 -               -               43,179,412 800,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.1.3 -               -               (72,800,000) (168,000,000)

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (2,000,000,000) -               -               -               

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุน (1,346,428,333) -               -               -               

เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของสินทรัพย์

ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น -               5,625,000 -               5,625,000

เงินสดรับจากลูกหนี�ตามสญัญาเช่า -               -               -               9,800,000

เงินสดรับจากการขายสินทรพัยถ์าวร 9,803,738,318 22,000 -               -               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร 4.1.1 (250,625,599) (1,248,531,557) (503,297) (20,502,388)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 4.1.2 (5,910,440) (8,183,385) (2,068,284) (2,423,665)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 6,200,773,946 654,575,721 (32,192,169) (174,701,053)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะสั�น 4.2 -               1,960,856,388 -               1,960,856,388

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะสั�น 4.2 (47,000,000) -               (47,000,000) -               

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�น 4.1.5 และ 4.2 -               (10,000,000) -               (10,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�น 4.1.5 และ 4.2 10,000,000 23,307,534 10,000,000 23,307,534

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.1.4 และ 4.2 -               -               -               200,100,000

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.1.4 และ 4.2 -               -               (35,000,000) (219,459,829)

เงินสดรับจากการออกตั�วแลกเงิน 4.2 -               172,606,226 -               172,606,226

เงินสดจ่ายชาํระคืนตั�วแลกเงิน 4.2 (65,000,000) (97,804,558) (65,000,000) (97,804,558)

เงินสดรับจากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 -               -               20,000,000 -               

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 4.2 (201,242,457) (1,409,905,154) -               -               

เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว 4.2 (378,700,000) (2,318,818,904) (378,700,000) (2,318,818,904)

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า 4.2 (90,689,727) (27,801,293) (14,402,816) (21,942,894)

เงินสดรับค่าหุน้ 1,548 -               1,548 -               

เงินสดรับค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย

  จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 19,252,450 1,964,600 -               -               

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (753,378,186) (1,705,595,161) (510,101,268) (311,156,037)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ

         ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน 528,161,534 89,779,931 269,487,971 18,323,443

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55,426,677 24,505,310 -               -               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 388,328,464 274,043,223 119,906,927 101,583,484

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 5 971,916,675 388,328,464 389,394,898 119,906,927

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หน่วย : บาท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

บริษทั คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 



หมายเหตุ สารบัญ 

1. การดาํเนินงานและขอ้มูลทั�วไปของบริษทัและบริษทัย่อยและการดาํเนินงานต่อเนื�อง  

2. เกณฑก์ารจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน 

3. นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

4. การเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบักระแสเงินสด 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6. ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 

7. สินคา้คงเหลือ 

8. ตน้ทุนของสัญญา 

9. ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

10. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยที์�จะจาํหน่ายที�จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย 

 และการดาํเนินงานที�ยกเลิก 

11. เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

12. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 

13. ลูกหนี�ตามสัญญาเช่า 

14. อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

15. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยม 

17. สินทรัพย ์(หนี� สิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี/ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

18. เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 

19. เงินกูย้ืมระยะสั�น 

20. ตั�วแลกเงิน 

21. เจา้หนี� ค่าก่อสร้าง 

22. เงินกูย้ืมระยะยาว 

23. หนี� สินตามสญัญาเช่า 

24. หุน้กู ้

25. ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

26. ทุนเรือนหุน้ 
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บริษทั คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 

 

หมายเหตุ สารบัญ 

27. ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั 

28. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

29. องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 

30. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

31. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

32. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

33. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

34. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

35. สญัญาที�สาํคญั 

36. ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�น 

37. การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัเครื�องมือทางการเงิน 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

39. การอนุมติังบการเงิน 
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

บริษทั คนัทรี� กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 

 

1. การดําเนินงานและข้อมูลทั�วไปของบริษทัและบริษัทย่อยและการดําเนินงานต่อเนื�อง 

1.1  ขอ้มูลทั�วไปและการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท  ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัที�จดทะเบียน

ในประเทศไทย เมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2538 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม 2540 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ เมื�อวนัที� 25 มิถุนายน 2550 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“SET”) เมื�อวนัที�  30 กันยายน 2557 สํานักงานใหญ่ของบริษทั ตั�งอยู่เลขที� 898 

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั�นที� 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ธุรกิจ

หลกัของบริษทัคือการถือหุน้ในบริษทัอื�น (Holding Company) และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

1.2 ขอ้มูลทั�วไปและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

1.2.1 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศไทย เมื�อวนัที� 

5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสํานกังานใหญ่ตั�งอยู่เลขที� 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั�นที� 20 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื�อประกอบธุรกิจซื�อขาย ให้

เช่ า และดําเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และการถือหุ้นในบริษัทอื�น (Holding 

Company) เมื�อว ันที�  30 พฤษภาคม 2562 บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ� งส์  จํากัด ได ้            

จดทะเบียนเพิ�มสาขา จาํนวน 2 สาขา เพื�อรองรับการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรม ซึ� ง

ประกอบด้วย สาขา 1 ตั� งอยู่เลขที� 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร และสาขา 2 ตั� งอยู่เลขที�  300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา      

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 บริษทั บีซีอีจี คนัทรี�  กรุ๊ป เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีสํานกังานใหญ่ตั�งอยู่เลขที� 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 

ชั�นที�  20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื�อประกอบธุรกิจ

รบัเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่งวสัดุอุปกรณ์และเครื�องตกแต่งที�ใชใ้นงานก่อสร้าง 
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1.2.3 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

เมื�อว ันที�  20 ตุลาคม 2557 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั� งอยู่เลขที�  898 อาคารเพลินจิต      

ทาวเวอร์ ชั�นที�  20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เพื�อ

ประกอบธุรกิจเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์องโครงการเจา้พระยา เอสเตท 

1.2.4 บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศมอริเชียส

เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 2556 โดยมีสํานกังานใหญ่ตั�งอยู่ที� 8th Floor, Medine Mews, 

La Chaussee Street, Port Louis, Mauritius เพื�อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้น

ในบริษทัอื�น (Holding Company) 

ปัจจุบนั บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั อยู่ระหว่างการชาํระบญัชี (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 33.1) 

1.2.5 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2558 

โดยมีสํานักงานใหญ่ตั� งอยู่ที�  Anson Court, La Route des Camps, St Martin, 

Guernsey, GY4 6AD เพื�อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

1.2.6 บริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศเกิร์นซีย ์

เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2559 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั�งอยู่ที� Anson Court, La Route des 

Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD เพื�อประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุน้ใน

บริษทัอื�น (Holding Company)  

1.3 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที�ปัจจุบนัได้

ขยายวงกวา้งขึ�นอย่างต่อเนื�อง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึ�งความไม่แน่นอนและผลกระทบ

ต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตาม

ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื�องและจะประเมินผลกระทบทางการเงิน

เกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นอยา่งสมํ�าเสมอ 
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1.4 การดาํเนินงานต่อเนื�อง  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหนี� สินหมุนเวียนรวมจาํนวน 16,417.71 ลา้นบาท 

และ 6,286.54 ล้านบาท ตามลาํดับ โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หนี� ค่าก่อสร้างโครงการที�อยู่ระหว่างการ

พฒันาของบริษทัย่อยแห่งหนึ�ง หุ้นกูร้ะยะสั�นและส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ� งปีที�ออกโดยบริษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการจดัทาํงบการเงินโดยใช้

เกณฑ์การดาํเนินงานต่อเนื�องนั�นยงัคงเหมาะสม เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีแผนธุรกิจและแผนการเงิน

ในอนาคตซึ� งประกอบด้วย ข้อตกลงเกี�ยวกับการจ่ายชําระหนี� ในส่วนของเจ้าหนี� ค่าก่อสร้างและ

บนัทึกความเขา้ใจกับผูร่้วมทุนเกี�ยวกบัเงื�อนไขการชาํระหนี�  กระแสเงินสดที�จะไดรั้บจากการโอน

อาคารชุดในโครงการของบริษทัย่อย และแผนการจาํหน่ายสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจ

โรงแรมของบริษัทย่อยแห่งหนึ� ง โดยแผนการจาํหน่ายสินทรัพยด์ังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที�

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2564 ทั�งนี�  ความเป็นไปได้ของแผน

ธุรกิจและแผนการเงินในอนาคตดังกล่าวมีผลอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถในการจ่ายชําระ

หนี� สินตามกาํหนด และความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนื�องของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซึ� งต่อมา

ในระหว่างปี 2564 บริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการจาํหน่ายสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจ

โรงแรมใหก้บับริษทัย่อยสองแห่งที�มีการจดัตั�งขึ�นใหม่เพื�อรองรับการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรม และ

ไดด้าํเนินการขายหุน้สามญัร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทัย่อยทั�งสองแห่ง

ดังกล่าวให้กับบริษัทที� เกี� ยวข้องกันแห่งหนึ� ง ซึ� งผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถ

ดาํเนินการขายหุน้สามญัส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทัย่อย

ทั�งสองแห่งดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาอนัใกล ้(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

2.  เกณฑ์การจดัทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

2.1.1 กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดทําบัญชีเป็นเงินบาทและจดัทํางบการเงินตามกฎหมายเป็น

ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบัญชีที�รับรองทั�วไป

ในประเทศไทย 

2.1.2 งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมาย

ที� เป็นภาษาไทย ในกรณีที� มีเนื� อความขัดแยง้กันหรือมีการตีความในสองภาษาที�

แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินรวมและเฉพาะกิจการที�เป็นภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.1.3 งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 1 เรื�อง “การนาํเสนอ

งบการเงิน” ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือ

หลังวนัที� 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ลงวนัที� 2 ตุลาคม 2560 เรื� อง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการ

เกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และ         

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื� อง “กําหนดรายการย่อที�ต้องมีในงบการเงิน                  

(ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที� 26 ธนัวาคม 2562 

2.1.4 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

ซึ� งนํามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี

สิ�นสุดวนัเดียวกนัซึ�งไดต้รวจสอบแลว้ 

2.1.5 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ

งบการเงิน ยกเวน้ตามที�ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที�สาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปนี�  

บริษทัย่อย จดทะเบียนใน ประเภทธุรกิจ อตัราการถือหุ้น 

   โดยบริษทั (ร้อยละ) 

   ณ วนัที� ณ วนัที� 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

   2564 2563 

บริษทัย่อยทางตรง     

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั ประเทศไทย ซื�อขาย ให้เช่าและดาํเนินงาน 70.00 70.00 

  ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์   

  และถือหุน้ในบริษทัอื�น   

บริษทั บีซีอีจี คนัทรี�  กรุ๊ป เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างอาคาร และขายส่ง 99.99 99.99 

  เครื�องตกแต่งที�ใชใ้นงานก่อสร้าง   

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั มอริเชียส ถือหุน้ในบริษทัอื�น 100.00 100.00 

บริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั เกิร์นซีย ์ ถือหุน้ในบริษทัอื�น 96.45 96.45 
     

บริษทัย่อยทางอ้อม     

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ประเทศไทย ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยข์อง 54.55(1) 66.70(1) 

  โครงการเจา้พระยา เอสเตท   

บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั เกิร์นซีย ์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 96.45(2) 96.45(2) 

(1) บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส ์จาํกดั อตัราการถือหุน้ไดร้วมหุ้นบุริมสิทธิซึ�งมีสิทธิออกเสียงไดห้นึ� งเสียงตอ่หุน้ 

บุริมสิทธิ 50 หุน้ที�ถืออยู ่
(2) บริษทัถือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทั ลีดดิ�ง สคลู พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 
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บริษัทนํางบการเงินของบริษัทย่อย (รวมบริษัทย่อยที�บริษัทถือหุ้นทางอ้อม) มาจดัทํา       

งบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัมีอาํนาจควบคุมทั�งทางตรงและทางออ้มในการกาํหนด

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัย่อยจนถึงวนัที�บริษทัสิ�นสุดการควบคุม

บริษทัยอ่ยนั�น 

2.2.2 บริษทันํางบการเงินของบริษทัย่อย (รวมบริษทัย่อยที�บริษทัถือหุ้นทางออ้ม) มาจดัทาํ

งบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัมีอาํนาจควบคุมทั�งทางตรงและทางออ้มในการกาํหนด

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัย่อยจนถึงวนัที�บริษทัสิ�นสุดการควบคุม

บริษทัยอ่ยนั�น  

2.2.3 งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดต้ดัรายการคา้

และยอดคงเหลือระหว่างกนั ตลอดจนกาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นออกจากงบการเงินนี�แลว้ 

งบการเงินของบริษทัย่อยไดป้รับปรุงให้มีการใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคัญเช่นเดียวกนักบั

ของบริษทัในการจดัทาํงบการเงินรวม ขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมได้

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นรวม 

2.2.4 ค่าความนิยม 

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดซื้�อและรับโอนกิจการทั�งหมด (ทรัพยสิ์น หนี� สิน สิทธิ 

หน้าที�  และภาระผูกพัน) จากกลุ่มบริษัท แลนด์มาร์ค  ดี เวลล็อปเม้นท์  กรุ๊ป  จํากดั 

(“LDG”) ภายหลังการรวมกิจการและโอนกิจการทั� งหมดแล้ว บริษัท แลนด์มาร์ค                           

ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์กรุ๊ป จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการและไดด้าํเนินการจดทะเบียนชาํระบญัชี 

แลว้ในวนัเดียวกนั ทาํให้ผูถื้อหุ้นกลุ่ม LDG เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัซึ�งถือหุ้น

ของบริษทัเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ และมีอาํนาจควบคุม

บริษทั จึงถือเป็นการซื�อธุรกิจแบบยอ้นกลบั (Reverse Takeover) ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที� 3 เรื�องการรวมธุรกิจ ซึ� งมีบริษทัเป็นบริษทัใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็น

ผูถู้กซื�อในทางบญัชี ทั�งนี�  ส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจที�สูงกวา่ส่วนไดเ้สียของผูถู้กซื�อ

ทางบญัชีในมูลค่ายุติธรรมสุทธิแสดงเป็นค่าความนิยมจาํนวน 3,614.38 ลา้นบาท 

ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบแนวคิด

สาํหรับการรายงานทางการเงินที�ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�

มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลังวนัที�  1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื �อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการ

อา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ 

การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสาํคญั และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเกี�ยวกบัการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบี� ยอ้างอิง การนํามาตรฐานการรายงานทางก ารเงินดงักล่าวมาถือปฏิบ ัตินี� ไม ่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ไดเ้พิ�มขอ้กาํหนด

เกี�ยวกบัข้อยกเวน้ชั�วคราวสําหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง ระยะที� 2 โดยกิจการตอ้งถือ

ปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ

หลังวนัที� 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั� งนี� อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวนัที�มีผลบังคับ

ใชไ้ด ้ซึ�ง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงนี�ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง 

ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 เรื�อง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที� 7 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน ซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื�อ

วนัที� 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�ม

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั�งนี�  อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผล

บงัคบัใช  ้การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว สืบเนื�องมาจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบี�ยอา้งอิง ระยะที� 2 โดยไดเ้พิ�มขอ้ผ่อนปรนสาํหรับการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงิน

สดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงิน ที�เกิดจากการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบี�ยอา้งอิง รวมทั�งขอ้ยกเวน้สําหรับการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนั

ความเสี�ยงโดยเฉพาะเป็นการชั�วคราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมตาม TFRS 7 
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ทั�งนี� ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งมาเริ�มถือปฏิบติั

ก ับงบการเงินของบริษ ัทเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังค ับใช้ 

โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวที�มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดที�จะเริ�มถือปฏิบติั 

3.  นโยบายการบญัชีที�สําคญั 

3.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดงัต่อไปนี�  

3.1.1 รายไดจ้ากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัรับรู้เป็นรายไดท้ั�งจาํนวนเมื�อการควบคุม

หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัถูกโอนใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ การวดัมูลค่าของรายไดจ้ะพิจารณา

จากขอ้กาํหนดในสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 

3.1.2 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรับรู้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

3.1.3 รายได้เงินปันผลบันทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในวนัที�บริษทัมี

สิทธิไดรั้บเงินปันผล ในกรณีเงินปันผลที�ไดร้ับจากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของ

ตลาดจะพิจารณาจากวนัที�มีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

3.1.4 รายไดค่้านายหนา้ รายไดด้อกเบี�ย รายไดอื้�นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.2 รายการส่งเสริมการขายที�ระบุในสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีการรับรู้รายการส่งเสริมการขายที�ระบุในสัญญาที�ทํากับลูกค้า โดย

ใหก้บัลูกคา้เมื�อมีการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั ดงันี�  

3.2.1 การใหสิ้นคา้ (ที�เป็นของแถม) เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื�องตกแต่ง  

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการให้สินค้ากับลูกค้าเมื�อลูกค้าจดทะเบียนโอนหน่วยใน

อาคารชุดพกัอาศยั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าสินคา้ที�ใหเ้หล่านี�

เป็นส่วนควบของหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยซึ� งเป็นภาระหลักที�กลุ่มบริษทัและ

บริษทัตอ้งส่งมอบใหลู้กคา้ตามสัญญา ดงันั�นกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกตน้ทุน

ของรายการเหล่านี� เป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขายอาคารชุด 
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3.2.2 สิ�งตอบแทนที�จ่ายใหลู้กคา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนหน่วยในอาคารชุด

พกัอาศยัหรือจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนกลางนิติบุคคลของโครงการอาคารชุดพกัอาศยั โดย

จ่ายแทนลูกค้าเมื�อลูกค้าจดทะเบียนโอนบ้านหรือหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ารายการเหล่านี� เป็นสิ�งตอบแทนที�จ่าย

ให้ลูกคา้ ดงันั�นกลุ ่มบริษทัและบริษทัจึงบนัทึกรายการดังกล่าวเป็นส่วนหกัจาก

มูลค่ารายไดจ้ากการขายอาคารชุด 

3.3 ตน้ทุนขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั  

บริษทัไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั�งหมดที�คาดว่าจะเกิด (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงดว้ย) 

ให้กบัหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัที�ขายไดต้ามเกณฑ์พื�นที�ขายและพิจารณาประกอบกับราคาขาย 

แลว้รับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ�

บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อมีการขาย 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารไม่รวมเงินฝากธนาคาร 

ซึ� งมีกาํหนดคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 

3.5 ลูกหนี�การคา้  

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น แสดงในราคาตามใบแจง้หนี�หักค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะ

เกิดขึ�น 

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.11 

3.6 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่  

ตน้ทุนของสินค้าคาํนวณโดยใช้วิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก ต้นทุนสินคา้ประกอบด้วยราคาทุนที�ซื�อ 

ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอื�นเพื�อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานที�และสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�

จาํเป็นโดยประมาณในการขาย 
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3.7 กลุ่มสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน และกลุ่มสินทรัพยที์�ยกเลิกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายเมื�อมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากที�มูลค่าที�จะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่า

มาจากการใช้สินทรัพยน์ั�นต่อไป โดยมีเงื�อนไขว่าสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยน์ั�นตอ้งมีไวพ้ร้อม

ขายในสภาพปัจจุบนั ซึ� งขึ�นอยู่กบัขอ้ตกลงที�เป็นปกติและถือปฏิบติักนัทั�วไปสาํหรับการขายกลุ่ม

สินทรัพยเ์หล่านั�น และการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

หากกลุ่มสินทรัพย์ที�จะจาํหน่ายส่งผลให้บริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย บริษัทจะจัด

ประเภทรายการสินทรัพย์และหนี� สินของบริษทัย่อยเหล่านั�นเป็นสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถือไวเ้พื�อ

ขายเมื�อเป็นไปตามเงื�อนไขขา้งตน้ โดยไม่คาํนึงถึงว่าบริษทัยงัคงมีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัย่อยดงักล่าวหลงัการขายหรือไม่  

หากกลุ่มสินทรัพย์ที�จะจาํหน่ายเกี�ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า เงินลงทุน

ดงักล่าวจะจัดประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายเมื�อเป็นไปตามเงื�อนไขข้างตน้และหยุดใช้วิธี

ส่วนไดเ้สียเมื�อจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพยที์�ยกเลิกที�ถือไวเ้พื�อขาย วดัมูลค่าดว้ย

จาํนวนที�ตํ�ากวา่ระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

3.8 ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสรา้งและสาธารณูปโภค 

ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภคแสดงในราคาทุนของแต่ละ

โครงการหรือมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่อย่างใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยที�ดิน 

ค่าพฒันาที�ดิน ค่าก่อสร้างอาคารชุด ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัโครงการและต้นทุนการ

กู ้ยืมที� เกี�ยวข้อง ซึ� งจะหยุดบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเข้ามาเป็นต้นทุนเมื�อพร้อมที�จะขายหรือ

โครงการหยดุพฒันา 

3.9 ตน้ทุนของสัญญา 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกตน้ทุนในการไดม้าซึ�งสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ เช่นค่านายหนา้ในการขาย 

และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในลกัษณะเดียวกนัเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและ

สอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  

ของสินทรัพย ์เมื�อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่าสิ�งตอบแทนที�จะได้รับหักดว้ยตน้ทุน              

ค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดรายการ 
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3.10 ตน้ทุนการกูย้ืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที�ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที�ต้องใช้ระยะ

เวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

จนกว่าสินทรัพยน์ั�นจะอยู่ในสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอื�นถือเป็น

ค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดรายการ ต้นทุนการกู ้ยืมประกอบด้วยดอกเบี� ยและต้นทุนอื�นที� เกิดขึ�นที�

เกี�ยวเนื�องจากการกูย้ืมนั�น 

3.11 เครื�องมอืทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั

เมื�อกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสญัญาของเครื�องมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงินรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกดว้ยมลูค่ายติุธรรม ตน้ทุนการทาํ

รายการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) 

เพิ�มหรือหกัจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินตามความเหมาะสม 

เมื�อรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก ตน้ทุนการทาํรายการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหนี� สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

3.11.1 สินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที�รับรู้ทั�งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ

มูลค่ายติุธรรม ขึ�นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินที�เขา้เงื�อนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

• สินทรัพย์ทางการเงินที�ถือครองตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงค์การถือครอง

สินทรัพยท์างการเงินเพื�อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

• ข้อกาํหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ� งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ� ง

เป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้
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สินทรัพยท์างการเงินที�เขา้เงื�อนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

• สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงค์เพื�อทาํใหส้ําเร็จทั�ง

รบักระแสเงินสดตามสัญญาและเพื�อขายสินทรัพยท์างการเงิน 

• ข้อกาํหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ� งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ� ง

เป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอื�นทั�งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัต่อไปนี�กบัสินทรัพยท์างเงินที�เมื�อเลือกรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก

แลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

ตราสารทุนที�เลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  

ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ� มแรก กลุ่มบริษัทอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุน

แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (เป็นรายตราสาร) ทั�งนี� เมื�อ

เลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

เงินลงทุนในตราสารทุนที�แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น            

วดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

รายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมกบักาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการ

เปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นและสํารองการวดัมูลค่า

เงินลงทุนสะสม ผลสะสมกําไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็น

กาํไรหรือขาดทุนเมื�อตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไป

กาํไรสะสมแทน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่านี� รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 

เวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวจะแสดงอย่างชดัเจนว่าเป็นส่วนหนึ�งในการชดเชยตน้ทุน

ของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรายการรายไดท้างการเงินในกาํไรหรือขาดทุน 
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กลุ่มบริษทัเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั�งหมดที�ไม่ใช่ถือไวเ้พื�อการค้า

แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ณ วนัที�นาํ TFRS 9 มาปฏิบัติ

ใชค้รั� งแรก 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นกบั

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่า ลูกหนี�การคา้ และสินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา จาํนวนเงินของ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัที�รายงานเพื�อให้

สะทอ้นการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงดา้นเครดิตจากที�เคยรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก

ของเครื�องมือทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุเสมอ

สาํหรับลูกหนี�การคา้ สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา และลูกหนี�ตามสัญญาเช่า ผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นกับสินทรัพยท์างการเงินเหล่านี�  ประมาณการโดยใช้

ตารางการตั�งสํารองขึ�นอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต

ของกลุ่มบริษทัปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้ืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั�วไป 

และการประเมินทิศทางทั�งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัที�รายงาน รวมถึงมูลค่า

เงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเมื�อมีขอ้มูลที�บ่งชี� ว่าลูกหนี�มีปัญหา

ดา้นการเงินอย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปไดที้�จะได้รับคืน เช่น เมื�อลูกหนี� อยู่

ระหวา่งชาํระบญัชี หรือลม้ละลาย หรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บชาํระ สินทรัพยท์างการเงิน

ที�ถูกตัดรายการอาจขึ� นอยู่กับวิธีการบังคับภายใต้กระบวนการทวงถามของกลุ่ม

บริษทัโดยใชค้าํปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินที�ไดรั้บคืนรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 
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การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 

การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็น

ของการปฏิบติัผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ�นเมื�อลูกหนี�ปฏิบติั

ผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และยอดหนี�

เมื �อลูกหนี�ปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคาํนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิด

สัญญาและร้อยละของความเสียหายที�อาจจะเกิดขึ�นเมื�อลูกหนี�ปฏิบติัผิดสัญญาขึ�นอยู่

กบัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สาํหรับยอดหนี�

เมื�อลูกหนี�ปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้

ของสินทรัพย ์ณ วนัที�รายงาน  

สําหรับสินทรัพยท์างการเงิน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นประมาณการดว้ย

ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั� งหมดซึ� งกลุ่มบริษทัต้องได้รับและกระแส                

เงินสดทั� งหมดซึ� งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี� ยที�แท้จริงเมื�อ

เริ�มแรก สําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่า กระแสเงินสดที�ใช้เพื�อระบุผลขาดทุนดา้นเครดิตที�

คาดว่าจะเกิดขึ�นควรสอดคลอ้งกบักระแสเงินสดที�ใชใ้นการวดัมูลค่าลูกหนี�ตามสัญญา

เช่าตามที�กาํหนดใน TFRS 16 เรื�อง สญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรือขาดทุนสําหรับ

เครื�องมือทางการเงินทั�งหมดเพื�อปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีที�เกี�ยวขอ้งผ่านบญัชีค่าเผื�อ

ผลขาดทุน  

3.11.2 หนี�สินทางการเงิน 

หนี� สินทางการเงินทั�งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบี�ย

ที�แทจ้ริงหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หนี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

หนี� สินทางการเงินที�ไม่เป็น (1) สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายที�รับรู้โดยผูซื้�อใน

การรวมธุรกิจ (2) ถือไวเ้พื�อคา้ หรือ (3) เลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 
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วิธีดอกเบี� ยที�แทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี� สินทางการเงิน

และปันส่วนดอกเบี� ยจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาที�เกี�ยวขอ้ง อตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริงคือ

อตัราที�ใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียม

และต้นทุนในการรับและจ่ายทั�งหมด ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริง 

ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอื�นๆ) ตลอดอายุที�คาดไวข้อง

หนี� สินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาที�สั�นกว่า เพื�อใหไ้ดร้าคาทุน

ตดัจาํหน่ายของหนี� สินทางการเงิน 

การตัดรายการของหนี�สินทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงิน เฉพาะเมื�อภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัได้มี

การปฏิบัติตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือสิ�นสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี

ของหนี� สินทางการเงินที�ตัดรายการและสิ�งตอบแทนที�จ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

3.12 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่า 

(ถา้มี) บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เงินลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่าว เป็นเงินลงทุนในกิจการที�บริษทัมี

อาํนาจควบคุมทั� งทางตรงหรือทางอ้อม โดยอํานาจในการควบคุม หมายถึง อาํนาจในการ

กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ เพื�อให้ได้มาซึ� งประโยชน์จาก

กิจกรรมของกิจการนั�น 

3.13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายได้

ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที�เพิ�มขึ�นหรือทั�งสองอย่าง ทั�งนี� ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้น

การผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกมูลค่าเริ� มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนในราคาทุน 

รวมถึงต้นทุนการทํารายการที� เกี� ยวข้อง และหลังจากนั� นกลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึก

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซึ�งมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
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ตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนที�ไดม้าโดยการซื�อ ประกอบดว้ย ราคาซื�อและรายจ่าย

ทางตรงใด ๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัหาสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสําหรับบริการทางกฎหมาย 

ค่าภาษีในการโอนสินทรัพย ์และตน้ทุนในการทาํรายการอื�น  ๆที�เกี�ยวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น 

3.14 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที�ดิน แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและ

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของสินทรัพย ์ดงัต่อไปนี�  

อาคาร-โรงแรม 50 ปี 

อุปกรณ์โรงแรม 5 - 15 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 3 และ 5 ปี 

เครื�องใชส้าํนกังานและอุปกรณ์ 3 และ 5 ปี 

อุปกรณ์อื�น 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

กาํไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงวดที�มีการขายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพยน์ั�น 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง

สินทรัพยที์�กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ 

ที� เกี�ยวข้องกับการจดัหาสินทรัพยเ์พื�อให้สินทรัพยน์ั� นอยู่ในสภาพที�พร้อมจะใช้งานได้ตาม

วตัถุประสงค์ ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนในการรื�อถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพย์

และตน้ทุนการกูยื้ม 

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นเมื�อเกิดขึ�น 
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3.15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยมแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่า

เผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซึ� งจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี โดยค่าเผื�อการดอ้ยค่าจะ

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น คาํนวณโดย

วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�น 

ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งันี�  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

3.16 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 

บริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวธีิซื�อ โดยบริษทั (ผูซื้�อ) วดัมูลค่าตน้ทุน

การซื�อธุรกิจดว้ยผลรวมของสิ�งตอบแทนที�โอนใหซึ้� งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ 

สาํหรับจาํนวนของส่วนของผูที้�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง ผูซื้�อ

จะวดัมูลค่าส่วนของผูที้�ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซื�อดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของ

สินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื�อตามสดัส่วนของหุน้ที�ถือโดยผูที้�ไม่มีอาํนาจควบคุมนั�น 

บริษทับนัทึกตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�ตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ�นและ

เมื�อไดรั้บบริการ  

บริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ�งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกวา่

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการที�ไดม้า  

บริษทัแสดงค่าความนิยมหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า โดยจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี

หรือเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด) 

ที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดว่า

จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ

สินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิด

เงินสดตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น และบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 
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3.17 ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

ภาษเีงินไดใ้นปีปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดที้�ตอ้งชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี 

กําไรทางภาษีแตกต่างจากกําไรที�แสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

เนื�องจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการที�สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื�น  ๆ

และไม่ไดร้วมรายการที�ไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั

คาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีที�บงัคบัใชอ้ยู่ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวทุกรายการ 

และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวเท่าที�มีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ได้

โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�ในรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง 

เมื�อกาํไรทางภาษีที�จะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทาํเมื�อมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีบางส่วนหรือทั�งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้  

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี

ที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีหรือในปีที�คาดว่าจะจ่ายชําระ

หนี� สินภาษี โดยใช้อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน

สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัจะหกักลบกนัไดเ้มื�อกลุ่มบริษทัและบริษทั

มีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหนี� สินดังกล่าวมาหักกลบกนั กลุ่มบริษทัและบริษทั

ตั� งใจจะชําระหนี� สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั� งใจจะรับชําระสินทรัพย์และหนี� สินในเวลา

เดียวกันและทั� งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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กลุ่มบริษทัและบริษัทแสดงรายการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับ

กาํไรหรือขาดทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จะบันทึกโดยตรงไปยงังบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น ถ้าภาษีเงินได้ที� เกิดขึ� นนั� น

เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.18 ผลประโยชนพ์นกังาน 

3.18.1 ผลประโยชนร์ะยะสั�น 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นค่าใช้จ่ายของรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี� ยงชีพโดยบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี 

3.18.2 ผลประโยชนร์ะยะยาว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงาน

ตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งกลุ่มบริษทัและบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

บริษทับนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 

Method) ซึ� งคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ จากข้อสมมติฐานทาง

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยใชปั้จจยัต่าง ๆ รวมทั�ง

การประเมินถึงอายุและจาํนวนปีการทาํงานโดยเฉลี�ยของพนกังาน อตัราการลาออก

จากงานของพนกังาน สมมติฐานในการปรับเงินเดือนขึ�นในอนาคต และอตัรามรณะ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดพ้ิจารณาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัที�

ในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตส้มมติฐานที�พนักงานในแต่ละช่วงอายุจะทาํงาน

กบับริษทัจนครบอายุเกษียณ ทั�งนี�อตัราคิดลดที�ใชใ้นการคํานวณภาระผูกพนั

ผลประโยชนข์องพนักงานหลงัออกจากงานนั�น อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาล 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที�กําหนดไว ้

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 
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3.19 ประมาณการหนี� สิน 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้เป็นหนี� สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื�อกลุ่มบริษทัและบริษทั

มีภาระผูกพนัในปัจจุบนั ซึ� งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�จะสูญเสีย

ทรัพยากรที�มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว โดยสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

3.20 กลุ่มบริษทัและบริษัทบนัทึกรายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนดงันี�  

3.20.1 รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

- รายการที�เกิดขึ�นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�

เกิดรายการหรืออตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยที�เหมาะสมสาํหรับรอบระยะเวลาปัจจุบนั 

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อ ัตราแลกเปลี�ยนตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

- กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากการจ่ายชาํระเงิน

และการแปลงค่า รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น  

3.20.2  หน่วยงานในต่างประเทศ 

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�รายงาน 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยนซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปลี�ยนจริง ณ วนัที�เกิดรายการ 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ บนัทึก

ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศในองค์ประกอบอื�น

ของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั�นออกไป 

- เมื�อมีการชําระหนี� รายการที�เป็นตวัเงินที�เป็นลูกหนี�หรือเจา้หนี�กบัหน่วยงานใน

ต่างประเทศ ซึ� งรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายวา่จะมีแผนการชาํระหนี�หรือไม่มี

ความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน

จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ�งของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และแสดงเป็นรายการ

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั�นออกไป 
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3.21 สญัญาเช่า 

กลุ่มบริษัทที�เป็นผู้ เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเริ�มตน้

ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่าที�เกี�ยวขอ้งกบั

ทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าที�เป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั�น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือ

นอ้ยกวา่) และสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�า เช่น แท็บเลต็ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายการ

ที�มีมูลค่าเลก็นอ้ย เช่น เครื�องตกแต่งสํานกังาน และโทรศพัท์ สญัญาเช่าเหล่านี�  กลุ่มบริษทัรับรู้

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเริ�มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�ยงั

ไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนันั�น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั�น

ไม่สามารถกาํหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�ม 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

• การจ่ายชาํระคงที� (รวมถึง การจ่ายชาํระคงที�โดยเนื�อหา) หกัลูกหนี�สิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ 

• การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรที�ขึ�นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซึ� งการวดัมูลค่าเริ�มแรกใชด้ชันีหรืออตัรา 

ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล 

• จาํนวนเงินที�คาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

• ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซื�อ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั�น 

• การจ่ายชาํระค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่า

จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หนี�สินตามสญัญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหนี� สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ�มมูลค่าตามบญัชีเพื�อสะทอ้นดอกเบี� ย

จากหนี� สินตามสัญญาเช่า (ใชวิ้ธีดอกเบี� ยที�แทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื�อสะทอ้นการชาํระ

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�จ่ายชาํระ 



157
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมูนท์ จำำากัด (มูหาชน)

 
- 21 - 

 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�เกี�ยวขอ้ง) 

เมื�อเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี�  

• มีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สําคญั หรือการเปลี�ยนแปลงในสถานการณ ์

ที�ส่งผลให้มีการเปลี�ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซื�อสินทรัพย์อา้งอิง ในกรณี

ดงักล่าวหนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�ปรับปรุง

โดยใชอ้ตัราคิดลดที�ปรับปรุง 

• มีการเปลี�ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือ

การเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงินที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใต้การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ใน

กรณีดังกล่าวหนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�

ปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นผลมา

จากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดที�ปรับปรุง) 

• มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าและหรือการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่า

แยกต่างหาก ในกรณีนี�หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึ�นอยูก่บัอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่า

ที� เปลี�ยนแปลงโดยคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�ปรับปรุงด้วยอตัราคิดลดที�ปรับปรุง                  

ณ วนัที�การเปลี�ยนแปลงสญัญามีผล 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับใด ๆ ดงักล่าวแสดงในระหวา่งงวด 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเริ�มแรกกบัหนี�สินตามสัญญาเช่าที�เกี�ยวขอ้ง 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด  ๆที�จ่ายชาํระ ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สญัญาเริ�มมีผล

หกัสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริ�มแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงั

ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เมื�อกลุ่มบริษทัมีประมาณการตน้ทุนที�จะเกิดขึ�นในการรื�อและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง 

การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามที�

กาํหนดไวใ้นข้อตกลงและเงื�อนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 37 เรื�อง ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพย์ที�

อาจเกิดขึ�น เพื�ออธิบายตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั�นเกิดขึ�นเพื�อผลิตสินคา้คงเหลือ 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเสื�อมราคาตลอดช่วงเวลาที�สั�นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายกุารใช้

ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช  ้หากสญัญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะทอ้นวา่ กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซื�อ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ที�เกี�ยวขอ้งคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเสื�อม

ราคาเริ�ม ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมอยูใ่นรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 36 เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื�อประเมินว่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้ดอ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกสาํหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ที�ระบุได้

ตามที�กล่าวในนโยบายเรื�อง “ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์” 

กลุ่มบริษัทที�เป็นผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าซึ� งกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือดาํเนินงาน 

เมื�อเงื�อนไขของสัญญาเช่าโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของความเป็นเจา้ของ

ใหแ้ก่ผูเ้ช่า สัญญาดงักล่าวจดัประเภทรายการเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอื�น ๆ ทั�งหมด

จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

เมื�อกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง รายการดังกล่าวบนัทึกสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงเป็น

สองสัญญาแยกจากกนั ผูใ้หเ้ช่าช่วงจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า

ดาํเนินงานโดยอา้งอิงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�เกิดขึ�นจากสญัญาเช่าหลกั 

รายไดค่้าเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าที�เกี�ยวขอ้ง ตน้ทุน

ทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการเจรจาและเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานถูกรวมเป็นมูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยที์�เช่าและรับรู้ดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

จาํนวนเงินที�จะไดร้ับจากผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นลูกหนี�ดว้ยจาํนวนที�เท่ากบั

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินปันส่วนตลอดงวดบญัชีเพื�อสะทอ้นถึง

อตัราผลตอบแทนรายงวดคงที�ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัที�เกี�ยวข้องกับ

สญัญาเช่า 
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เมื�อสัญญาที�ประกอบดว้ยส่วนประกอบที�เป็นการเช่าและส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ เพื�อปันส่วน

ขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบัแต่ละส่วนประกอบ 

3.22 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปีด้วยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดยบุคคลภายนอกที�ออกในระหวา่งปี 

- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปีดว้ยผลรวม

ของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในระหว่างปี กบัจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามญั

ที�ออกเพื�อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�น (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ) ใหเ้ป็นหุน้สามญั 

3.23 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี�สินรายการใดรายการหนึ�ง กลุ่มบริษทั

และบริษทัจะพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น ซึ� งผูซื้� อหรือผูข้ายในตลาด

ที�ใหป้ระโยชน์สูงสุดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือ

จะจ่ายเพื�อโอนหนี� สิน ณ วนัที�วดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั�นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณ

มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายติุธรรมที�ไดเ้ปิดเผยในงบการเงินจะถูกกาํหนดลาํดบัชั�น

เป็นระดับที� 1 ระดับที� 2 หรือระดับที� 3 ตามประเภทของข้อมูลที�นํามาใช้ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรม ดงันี�  

ระดบัที� 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์

หรือหนี� สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

ระดบัที� 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั�น

หรือหนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัที� 1 

ระดบัที� 3  เป็นขอ้มลูที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น 
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3.24 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

3.24.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารที�สาํคญัในการกาํหนดนโยบายบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี 

ซึ� งอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนยัสาํคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงิน โดยดุลยพินิจที�สาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปนี�  

(1) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่าง

ชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้ใช้ เมื�อมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จาก

ผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัได้

พิจารณาจากจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

เพื�อประมาณการจาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�กลุ่มบริษทัและ

บริษทัควรรับรู้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

(2) ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยู่กบั

หลายปัจจยัที�ใชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติ

หลายอยา่ง รวมถึงอตัราคิดลด การเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติเหล่านี�จะส่งผลกระทบ

ต่อมูลค่าของประมาณการหนี� สินดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งไดแ้ก่

อตัราดอกเบี�ยที�ควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแส

เงินสดที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ในการพิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสม กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาใชอ้ตัรา

ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�

ตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�

ต้องจ่ายชําระประมาณการหนี� สินที� เกี�ยวข้อง ข้อมูลเพิ�มเติมได้เปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 

ตน้ทุนบริการในอดีตที�เกี�ยวข้องกับการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นเมื�อการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้
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(3) การดอ้ยค่า 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัที�มีอายุการใช้งานที�

แน่นอนจะทาํการทดสอบการดอ้ยค่าเมื�อมีขอ้บ่งชี�ว่าสินทรัพยน์ั�นอาจมีการดอ้ยค่า 

สําหรับสินทรัพยที์�ไม่มีอายุการใช้งานที�แน่นอน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะทาํ

การทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นอาจมีการดอ้ยค่า

โดยการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

(4)  การประเมินโมเดลธุรกิจ 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินขึ�นอยู่กบัผล

จากการทดสอบการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี� ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น

และโมเดลธุรกิจ (กรุณาดูหัวข้อสินทรัพยท์างการเงินในหมายเหตุข้อ 3.11) 

กลุ่มบริษัทพิจารณาโมเดลธุรกิจในระดับที�สะท้อนวิธีการจัดการกลุ่มของ

สินทรัพยท์างการเงินที�ถูกบริหารร่วมกันเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใด

อย่างหนึ� งของธุรกิจ การประเมินนี� รวมถึงดุลยพินิจที�สะท้อนหลักฐานที�

เกี�ยวข้องทั�งหมดรวมถึงวิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของสินทรัพย์และ

วิธีการวดัผลการดาํเนินงาน ความเสี�ยงที�ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

สินทรัพย  ์และวิธีการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินและวิธีการตอบแทน

กบัผูจ้ดัการสินทรัพย  ์กลุ่มบริษทัติดตามสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วย

ราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นที�ถูก

ตัดรายการก่อนกาํหนดเพื�อทาํความเข้าใจเหตุผลสําหรับการตัดรายการและ

เหตุผลสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของธุรกิจสําหรับการถือสินทรัพยห์รือไม่ 

การติดตามเป็นส่วนหนึ�งของการประเมินอยา่งต่อเนื�องของกลุ่มบริษทัวา่โมเดล

ธุรกิจสําหรับสินทรัพยท์างการเงินที�เหลืออยู่ถูกถืออย่างเหมาะสมต่อไป และ

หากไม่เหมาะสมว่ามีการเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกิจและเปลี�ยนแปลงทนัทีกบั

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยเ์หล่านั�นหรือไม่ ไม่มีการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวที�จาํเป็นระหวา่งรอบระยะเวลาที�นาํเสนอ 
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3.24.2 แหล่งขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

กลุ่มบริษทัและบริษัทมีประมาณการทางบัญชีซึ� งใช้ข้อสมมติฐานที� เกี�ยวข้องกับ

เหตุการณ์ในอนาคต ถึงแมว่้าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพิ้จารณาอยา่งสมเหตุสมผล

ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั�น ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั�น 

ประมาณทางการบญัชีที�สาํคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญั

ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี� สินในรอบ

ระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�  

(1) การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้ข้อมูลในตลาดที�สามารถสังเกตได้ในการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี� สิน กรณีที�ขอ้มูลระดบัที� 1 ไม่สามารถ

หาได  ้กลุ่มบริษทัและบริษทัจะว่าจา้งผูป้ระเมินมูลค่าภายนอกที�ไดรั้บการรับรอง

มาเป็นผูป้ระเมินมูลค่า เพื�อกาํหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมรวมทั�ง

ขอ้มูลที�จะตอ้งใช ้

ข้อมูลเกี�ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี� สินรายการต่าง ๆ  ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 37.5 

(2) การคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืน 

ในการคํานวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ประมาณการกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้

อัตราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาด

ปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์�ไม่

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะ

ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นเกี�ยวขอ้งดว้ย 

(3) การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจาํเป็นตอ้งใช้การประมาณการมูลค่า

จากการใชข้องหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดซึ� งมีการปันส่วนค่าความนิยมให้

ในการคาํนวณมูลค่าจากการใชน้ั�น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมาณ

กระแสเงินสดในอนาคตที�คาดว่าจะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด

และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดที�เหมาะสม หากกระแสเงินสด

ในอนาคตที�เกิดจริงนอ้ยกว่าที�คาดการณ์ไว ้แสดงว่าอาจมีขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ในจาํนวนที�เป็นสาระสาํคญัเกิดขึ�น 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกระแสเงนิสด 

4.1 รายการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

4.1.1 เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวร  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวรยกมา      

ณ วนัที� 1 มกราคม 31,500 1,029,300 - 236,314 

บวก ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวร 256,121,552 1,621,000,914 5,994,750 20,266,074 

หัก รายการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัเงินสดอื�น (5,491,453) - (5,491,453) - 

หัก ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวรส่วนที�ชาํระดว้ย     

เงินกูยื้มระยะยาว  - (373,467,157) - - 

หัก ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวร     

ส่วนที�จ่ายเป็นเงินสด (250,625,599) (1,248,531,557) (503,297) (20,502,388) 

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยถ์าวรยกไป     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 36,000 31,500 - - 

4.1.2 เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นยกมา     

ณ วนัที� 1 มกราคม - 787,653 - - 

บวก ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 5,910,440 7,395,732 2,068,284 2,423,665 

หกั ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นส่วนที�     

จ่ายเป็นเงินสด (5,910,440) (8,183,385) (2,068,284) (2,423,665) 

เจา้หนี� ค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นยกไป     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - - - - 



164

 
- 28 - 

 

 

4.1.3 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 1,760,884,124 1,587,632,758 

บวก   เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 72,800,000 168,000,000 

หกั เงินสดรับชาํระคืน (43,179,412) (800,000) 

บวก กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 24,173,371 6,051,366 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัยกไป ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,814,678,083 1,760,884,124 

4.1.4 เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 467,588,815  475,102,955 

บวก เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -  200,100,000 

หกั เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (35,000,000)  (219,459,829) 

บวก ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 47,096,325  11,845,689 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัยกไป ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 479,685,140 467,588,815 

4.1.5 เงินกูย้มืระยะสั�น 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินกูย้มืระยะสั�นยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 120,996,850  7,998,450 112,773,215  - 

บวก เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�น 10,000,000 23,307,534 10,000,000  23,307,534 

บวก ชาํระคืนตั�วแลกเงินดว้ยการทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั�น - 95,000,000 -  95,000,000 

หกั เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระสั�น - (10,000,000) -  (10,000,000) 

บวก ค่าธรรมเนียมและดอกเบี�ยจ่ายล่วงหนา้ตดัจาํหน่าย (24,601) 4,465,681 (24,601)  4,465,681 

บวก ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 895,315 225,185 -  - 

เงินกูย้มืระยะสั�นยกไป ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 131,867,564 120,996,850 122,748,614  112,773,215 
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4.1.6 เจา้หนี� ค่าก่อสร้างและเงินกูยื้มระยะยาว 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งมีรายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดที�

เกี�ยวขอ้งกบัเจา้หนี� ค่าก่อสร้างเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 8,929.66 ลา้นบาท และสําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวซึ�งเป็นผลมาจากขอ้ตกลงและเงื�อนไขในการจ่าย

ชาํระเงินตามสญัญาก่อสร้าง เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 2,791.77 ลา้นบาท ทั�งนี� เจา้หนี� ค่าก่อสร้าง

และเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นรายการที�ไม่เกี� ยวกับเงินสดของที� ดินและต้นทุน

โครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค และอาคารระหวา่งก่อสร้าง (2564 : ไมมี่) 

4.2 การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดต้นปี  กระแสเงนิสดจาก  การเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที�  กจิกรรมจัดหาเงนิ        ณ วันที� 

 1 มกราคม  เงินสดรับ  เงินสดจ่าย  ขาดทุนจากอตัรา  ตดัจําหน่าย  อื�น ๆ  31 ธันวาคม 

 2564      แลกแปลี�ยนที�ยงั  ดอกเบี�ยจ่าย    2564 

       ไม่เกิดขึ�น  ล่วงหน้า/     

         รอตัดบญัชี     

หุน้กูร้ะยะสั�น 1,991,017,063 - (47,000,000) - - 6,274,671 1,950,291,734 

เงินกูย้ืมระยะสั�น 120,996,850 10,000,000 - -  (24,601)  895,315  131,867,564 

ตั�วแลกเงิน 389,454,054 - (65,000,000) - (847,858) - 323,606,196 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว        

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี - - - -  - 136,044,216 136,044,216 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 252,064,220 - (90,689,727) -  12,312,077 327,897,119 501,583,689 

หุน้กูร้ะยะยาว 1,895,162,666 - (378,700,000) - - 4,825,183 1,521,287,849 

เงินกูย้ืมระยะยาว 369,114,549 - (201,242,457) -  - (167,872,092) - 

รวม 5,017,809,402 10,000,000 (782,632,184) -  11,439,618 308,064,412 4,564,681,248 

 

             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดต้นปี  กระแสเงนิสดจาก  การเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที�  กจิกรรมจัดหาเงนิ        ณ วันที� 

 1 มกราคม  เงินสดรับ  เงินสดจ่าย  ขาดทุนจากอตัรา  ตดัจําหน่าย  อื�น ๆ  31 ธันวาคม 

 2563      แลกแปลี�ยนที�ยงั  ดอกเบี�ยจ่าย    2563 

       ไม่เกิดขึ�น  ล่วงหน้า/     

         รอตัดบญัชี     

หุน้กูร้ะยะสั�น - 1,960,856,388 - - - 30,160,675 1,991,017,063 

เงินกูย้ืมระยะสั�น 7,998,450 23,307,534 (10,000,000) 225,185  4,465,681  95,000,000  120,996,850 

ตั�วแลกเงิน 380,992,887 172,606,226 (97,804,558) - 26,660,751 (93,001,252) 389,454,054 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 246,194,798 - (27,801,293) -  33,670,715 - 252,064,220 

หุน้กูร้ะยะยาว 4,184,085,347 - (2,318,818,904) - - 29,896,223 1,895,162,666 

เงินกูย้ืมระยะยาว 11,732,525,578 - (1,409,905,154) 285,072,102  - (10,238,577,977) 369,114,549 

รวม 16,551,797,060 2,156,770,148 (3,864,329,909) 285,297,287  64,797,147 (10,176,522,331) 5,017,809,402 
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             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที�  กระแสเงนิสด  การเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที� 

 1 มกราคม  จากกจิกรรมจัดหาเงิน        31 ธันวาคม 

 2564  เงินสดรับ  เงินสดจ่าย  ขาดทุนจากอตัรา  ตดัจําหน่าย  อื�น ๆ  2564 

       แลกแปลี�ยนที�ยงั  ดอกเบี�ยจ่าย     

       ไม่เกิดขึ�น  ล่วงหน้า/     

         รอตัดบญัชี      

หุน้กูร้ะยะสั�น 1,991,017,063 - (47,000,000) -  - 6,274,671 1,950,291,734 

เงินกูย้ืมระยะสั�น 112,773,215 10,000,000 - -  (24,601) - 122,748,614 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 467,588,815 - (35,000,000) 47,096,325  - - 479,685,140 

ตั�วแลกเงิน 389,454,054 - (65,000,000) -  (847,858) - 323,606,196 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 242,869,322 - (14,402,816) -  12,877,129 (224,393,836) 16,949,799 

หุน้กูร้ะยะยาว 1,895,162,666 20,000,000 (378,700,000) -  - 4,825,183 1,541,287,849 

รวม 5,098,865,135 30,000,000 (540,102,816) 47,096,325  12,004,670 (213,293,982) 4,434,569,332 

 
 

             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดต้นปี      ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที�  กระแสเงินสด  การเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่เงนิสด  ณ วนัที� 

 1 มกราคม  จากกจิกรรมจัดหาเงิน        31 ธันวาคม 

 2563  เงินสดรับ  เงินสดจ่าย  ขาดทุนจากอตัรา  ตดัจําหน่าย  อื�น ๆ  2563 

       แลกแปลี�ยนที�ยงั  ดอกเบี�ยจ่าย     

       ไม่เกิดขึ�น  ล่วงหน้า/     

         รอตัดบญัชี      

หุน้กูร้ะยะสั�น - 1,960,856,388 - -  - 30,160,675 1,991,017,063 

เงินกูยื้มระยะสั�น - 23,307,534 (10,000,000) -  4,465,681 95,000,000 112,773,215 

เงินกูยื้มระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 475,102,955 200,100,000 (219,459,829) 11,845,689  - - 467,588,815 

ตั�วแลกเงิน 380,992,887 172,606,226 (97,804,558) -  26,660,751 (93,001,252) 389,454,054 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 246,194,798 - (21,942,894) -  18,617,418 - 242,869,322 

หุน้กูร้ะยะยาว 4,184,085,347 - (2,318,818,904) - - 29,896,223 1,895,162,666 

รวม 5,286,375,987 2,356,870,148 (2,668,026,185) 11,845,689 49,743,850 62,055,646 5,098,865,135 

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 194,995  3,676,416  40,000  36,718 

เงินฝากออมทรัพย ์ 961,997,798  356,650,208  379,661,016  91,250,389 

เงินฝากกระแสรายวนั 9,723,882  28,001,840  9,693,882  28,619,820 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 971,916,675  388,328,464  389,394,898  119,906,927 
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6. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น  

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี�การค้า     

ลูกหนี�การคา้ - บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั     

(ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) 98,304,648 98,304,648 - - 

ลูกหนี�การคา้ - อื�นๆ 43,194,481 62,127,575 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ 141,499,129 160,432,223 - - 

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น    

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,617,720 28,184,955 1,221,489 2,487,410 

เงินทดรองจ่าย 56,116,218 18,416,880 38,174,908 3,366,766 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ 127,974,895 483,950,651 - - 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 229,314,951 253,574,092 15,989,492 17,124,676 

ลูกหนี�อื�น - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) 1,732,794  - 119,889,340 50,991,163 

ลูกหนี�อื�น - บริษทัอื�น 150,157,446 119,833,487 - - 

ดอกเบี�ยคา้งรับ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั     

(ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) - - 124,350,890 350,880,744 

ภาษีซื�อรอขอคืน 50,829,607 577,485,738 1,196,206 264,175 

ภาษีซื�อที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,096,574 6,517,178 493,806 284,820 

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที�จ่ายรอขอคืน 43,149,486 28,616,803 24,887,496 28,042,615 

เงินมดัจาํคา่ซื�อสินทรัพย ์ 6,762,150 7,348,117 6,762,150 7,348,117 

ลูกหนี�จากการขายเงินลงทุน  

(ดูหมายเหตุขอ้ 10 และขอ้ 33.5) 

 

140,250,000 

 

- 

 

- 

 

- 

อื�น ๆ 4,020,765 6,633,581 1,140,154 375,651 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น  967,521,735 1,690,993,705 334,105,931 461,166,137 

สาํหรับลูกหนี�การคา้ กลุ่มบริษทัไดใ้ชวิ้ธีการอย่างง่ายตาม TFRS9 เพื�อวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�

คาดว่าจะเกิดขึ� นตลอดอายุ กลุ่มบริษทัพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากรายการ

เหล่านี� โดยใช้ตารางการตั� งสํารองซึ� งประมาณการจากประสบการณ์การขาดทุนด้านเครดิตในอดีต โดย

พิจารณาจากสถานการณ์ที�เกินกาํหนดชาํระของลูกหนี�และปรับปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั

และการประมาณการภาวะเศรษฐกิจในอนาคตตามความเหมาะสม ดงันั�นขอ้มูลความเสี�ยงดา้นเครดิต

ของสินทรัพยเ์หล่านี� จึงถูกนาํเสนอโดยพิจารณาจากสถานะที�เกินกาํหนดชาํระในรูปแบบตารางการ           

ตั�งสาํรอง  
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ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี�การค้า     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 127,706,047 155,709,531 - - 

เกินกาํหนดชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 13,793,082 4,396,127 - - 

3 - 6 เดือน - 326,565 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ 141,499,129 160,432,223 - - 

7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที�  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 

 2564  2563 

อาหารและเครื�องดื�ม - 25,812,876 

สินคา้อื�นและวสัดุสิ�นเปลือง - 7,446,124 

รวมสินคา้คงเหลือ - 33,259,000 

8. ต้นทุนของสัญญา 

ตน้ทุนของสัญญา ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที�  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ยอดตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 304,760,154 308,736,672 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี 58,513,093 97,518,597 

ลดลงระหว่างปี (157,262,199) (101,495,115) 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 206,011,048 304,760,154 
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9.  ที�ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ที�ดิน 553,771,241 553,771,242  553,771,241  553,771,242 

ค่าก่อสร้างและอื�นๆ 6,491,137,814 6,788,684,450 57,495,061 54,703,590 

ตน้ทุนการกูย้ืม 1,161,642,483 1,062,990,183 83,235 83,235 

รวมที�ดินและตน้ทุนโครงการระหว่าง      

ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 8,206,551,538 8,405,445,875 611,349,537  608,558,067 

ที�ดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้างและ       

สาธารณูปโภคที�บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ      

ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย      

- ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,608,227,215  1,559,722,217 -  - 

กลุ่มบริษทัและบริษัทได้นาํที� ดินและสิ� งปลูกสร้างในโครงการไปจดจาํนองเพื�อเป็นหลกัประกันวงเงิน

สินเชื�อและการออกหุ้นกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 21 และขอ้ 24.4) โดยมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิดงันี�  

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2564  2563 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  8,194  8,393 599 596 
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที�จะจําหน่ายที�จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที�ถือไว้เพื�อขายและ

การดาํเนินงานที�ยกเลกิ  

เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2564 ที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัได้มีมติเห็นชอบให้บริษทั แลนด์มาร์ค 

โฮลดิ�งส์ จาํกดั (“LH”) (ซึ� งเป็นบริษทัย่อยโดยตรงที�บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั�งหมด) ขาย

หุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทัที�จะจดัตั�งขึ�นใหม่ 2 บริษทั เพื�อรองรับการเขา้ซื�อและการรับโอนสินทรัพยเ์พื�อ

ประกอบธุรกิจโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ และโรงแรมโฟร์ซีซั�นส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ� าเจา้พระยา ทั�งหมดจาก LH 

โดย LH จะนาํเงินที�ไดจ้ากรายการดงักล่าวไปจ่ายชาํระหนี�ค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2564 LH ไดท้ําสัญญาให้เช่าอาคารระยะยาว และสัญญาซื�อขายสินทรัพยก์ับบริษัท       

เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จาํกดั (“URH”) และบริษทั วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จาํกดั (“WFH”) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย 

ที�มีการจัดตั� งขึ� นเพื�อรองรับการทํารายการดังกล่าว โดยได้ดําเนินการขายสินทรัพย์ และโอนสินทรัพย ์                          

และหนี� สินส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมใหก้บับริษทัยอ่ยทั�ง 2 บริษทัแลว้ในเดือนกนัยายน 2564 ทั�งนี�  LH มีภาษี                 

ที�ถูกหัก ณ ที� จ่ายจากการให้เช่าอาคารดังกล่าวจาํนวน 350 ล้านบาท ซึ� งแสดงเป็นส่วนหนึ� งของสินทรัพย ์                  

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

นอกจากนั�น ในเดือนสิงหาคม 2564 LH ไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินแก่ URH และ WFH จาํนวนรวม 5,000 ลา้นบาท 

โดยมีอตัราดอกเบี� ยตามที�ตกลงกนั ต่อมาเมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2564 WFH และ URH ไดเ้บิกเงินกูยื้มจาก

สถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ�ง รวม 3,000 ลา้นบาท โดยนาํเงินดงักล่าวมาจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มจาก LH ใน

วนัเดียวกนั 

ในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการขายหุน้สามญัรวมร้อยละ 76 ของทุน

จดทะเบียนและชาํระแลว้ของ WFH และ URH ซึ� งคิดเป็นมูลค่ารวม 4,180 ลา้นบาท โดยรับชาํระเงินค่าหุ้น

แล้วจํานวน 4,039.75 ล้านบาท สําหรับส่วนที� เหลืออีก 140.25 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 6) จะได้รับชําระ

หลงัจากบรรลุเงื�อนไขตามสญัญาภายในระยะเวลาอนัใกล ้

เพื�อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  5 เรื� อง สินทรัพย ์                         

ไม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยที์�เกี�ยวข้องกับการ

จาํหน่ายโรงแรม เป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวขอ้ “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยที์�จะ

จาํหน่ายที�จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

และแยกแสดงผลการดาํเนินงานของส่วนงานธุรกิจโรงแรมเป็น “ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที�

ยกเลิก” ในงบกําไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที�จะจาํหน่ายที�จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายและ

การดาํเนินงานที�ยกเลิกมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 

 2564 

สินทรัพย์  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,346,428,333 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที�จะจําหน่ายที�จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที�ถือไว้เพื�อขาย 1,346,428,333 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 

 31 ธันวาคม 

 2564  2563 

รายไดร้วม 361,378,925 257,213,178 

ค่าใชจ่้ายรวม (971,369,014) (1,351,542,911) 

ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลกิ (609,990,089) (1,094,329,733) 

11. เงนิฝากธนาคารที�ใช้เป็นหลกัประกัน 

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

 ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับบริการรับชาํระเงิน  209,907  209,492 

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับการกูย้ืมเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 1,193 70,598,613 

รวมเงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 211,100  70,808,105 
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12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�   ณ วันที�  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

 มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในตราสารทนุที�เลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ย 

มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 
 

 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด   

หุน้สามญั 200,510,958 102,551,406 

หน่วยทรัสต ์ 42,600,000  41,100,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 243,110,958  143,651,406 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�นที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม  143,651,406  169,310,676 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 99,459,552  (25,659,270) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 243,110,958  143,651,406 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได้จํานําเงินลงทุนในหุ้นสามัญบางส่วนและเงินลงทุนใน

หน่วยทรัสตท์ั�งหมดจาํนวน 127.75 ลา้นบาท และ 84.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื�อเป็นหลกัทรัพยค์ํ�าประกนั

การออกหุน้กูร้ะยะยาว และไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วนจาํนวน 104.80 ลา้นบาท และ 53.60 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั เป็นหลกัทรัพยค์ํ�าประกนัเงินกูยื้มระยะสั�น  
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13. ลูกหนี�ตามสัญญาเช่า 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�   ณ วันที�  

 31 ธันวาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

การรับชาํระตามสญัญาเช่าโดยไม่คิดลด 

ส่วนที�จะไดรั้บชาํระภายใน 12 เดือน - 11,760,000 

ส่วนที�จะไดรั้บชาํระเกินกว่า 12 เดือน - 1,400,000,000 

รวม - 1,411,760,000 

หัก รายไดด้อกเบี�ยรอการตดับญัชี - (1,185,333,672) 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) - 226,426,328 

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทัได้ยกเลิกสัญญาเช่าที�ดินระยะยาวกบับริษทัย่อยแห่งหนึ�ง ซึ� งเป็นผลมาจาก

การจาํหน่ายธุรกิจโรงแรม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

14. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้ขา้ซื�ออสังหาริมทรัพย์

ซึ� งตั�งอยู่ที�เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ ประกอบดว้ย ที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง ทรัพยสิ์นดงักล่าวได้

มีสัญญาเช่ากับผูเ้ช่ารายหนึ� งซึ� งใช้ทรัพยสิ์นนั�นในการประกอบธุรกิจโรงเรียน โดยสัญญาเช่าจะครบ

กาํหนดในปี 2575 

ต่อมาเมื�อวนัที� 2 มีนาคม 2564 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกัด ไดท้าํขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า โดยในการ

ยกเลิกสัญญาเช่าดงักล่าว บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั จะไดรั้บค่าตอบแทนจาํนวนหนึ�ง โดยในระหวา่งปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธันวาคม  2564 บริษทั  ซีจีย ูเค 1 จาํกดั  ไดร้ับชาํระเงินค่าตอบแทนบางส่วนแล้วจาํนวน 

4.00 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (ดูหมายเหตุขอ้ 22) ส่วนที�เหลือจะทยอยไดรั้บชาํระภายในปี 2565 ตามที�ระบุไว้

ในสัญญา ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายไดค่้าตอบแทนดงักล่าวในบญัชีรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 276.99 ลา้นบาท และบันทึกเงิน

คา้งรับในบัญชีลูกหนี�หมุนเวียนอื�นในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 ปัจจุบนั

ผูเ้ช่าเดิมอยู ่ระหว่างการปรับปรุงสถานที�เช่าเพื�อส่งมอบคืนพื�นที�แก่บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกัด โดยใน

ขณะเดียวกนัทางบริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั อยู่ในระหว่างการพิจารณาและเจรจาสําหรับโอกาสทางธุรกิจใหม่

ในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว  
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ทั�งนี�  เมื�อวนัที� 20 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดงักล่าวไดม้ีการประเมินราคาใหม่ 

โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ� งราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นจาํนวน 18.48 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง (ราคาดงักล่าวรวมตน้ทุนในการทาํรายการจาํนวน 1.33 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงแลว้)  

ในเดือนกนัยายน 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เปลี�ยนแปลงวตัถุประสงคข์องแผนธุรกิจสําหรับ

ที�ดินแปลงหนึ�ง จากแผนธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นการถือครองเพื�อหาประโยชน์จากการเพิ�มขึ�นของ

มูลค่าของสินทรัพย ์ดงันั�นบริษทัจึงไดโ้อนเปลี�ยนประเภทที�ดินแปลงดงักล่าวจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน โดยรับรู้ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมและราคาตามบญัชีในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 

จาํนวน 655.55 ลา้นบาท และเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

รายการกระทบยอดของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม  743,031,438  743,970,530 

บวก โอนเปลี�ยนประเภทจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,022,816,000  - 

หกั ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -  (22,111,925) 

บวก ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 82,134,790  21,172,833 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,847,982,228  743,031,438 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม  -  - 

บวก โอนเปลี�ยนประเภทจากที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,022,816,000  - 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,022,816,000  - 
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ณ  วนัที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท ซีจียูเค 1 จาํกัด  ได้จดจํานองที� ดินและอาคารดังกล่าว                   

เพื�อเป็นหลกัทรัพยค์ํ�าประกนัเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหนึ�ง (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดจ้ดจาํนองที�ดินซึ� งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 1,022.82 ลา้นบาท รวมทั� ง

ส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ�งปลูกสร้างที�จะถูกสร้างในอนาคตเพื�อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ� าประกนั

การออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 24.1) 

รายการที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นซึ� งเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม 

  สําหรับปี 

  สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

  2564 2563 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น    

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  5,126,570 47,910,364 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงที�เกิดจากอสงัหาริมทรัพย ์   

เพื�อการลงทุนซึ�งก่อให้เกิดรายไดค้่าเช่าสาํหรับปี  4,306,214 2,862,952 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่  655,549,976 - 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  สําหรับปี 

  สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

  2564  2563 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่  655,549,976  - 
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15. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ ประกอบดว้ย 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ �น  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลอื  

 ณ วนัที�    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที� 

 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 

 2563        2564 

          

             

          

ราคาทุน          

ที�ดิน 1,635,747,577  -  -  (203,378,530)  1,432,369,047 

อาคารและอปุกรณ์โรงแรม 10,098,158,277  236,987,071  (10,335,145,348)  -  - 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,477,799  94,785  (3,480,569)  -  14,092,015 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร 22,305,029  -  (4,190,170)  -  18,114,859 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 137,526,441  9,689,078 (371,764)  3,316,724  150,160,479 

เครื�องใชส้าํนักงานและอปุกรณ์ 38,755,580  1,575,604 (18,762,775)  (13,985,641)  7,582,768 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ครื�องใชส้าํนักงาน         

และอปุกรณ์ 208,924  - -  -  208,924 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ -  367,642 -  10,652,643  11,020,285 

อปุกรณ์อื�น 1,244,801  1,915,919 (374,174)  16,274  2,802,820 

ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  250,000 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ 22,982,467  5,491,453  -  -  28,473,920 

รวม  11,974,656,895  256,121,552  (10,362,324,800)  (203,378,530)  1,665,075,117 

        

ค่าเสื�อมราคาสะสม       

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (14,585,279) (740,740) 2,512,656  99,189  (12,714,174) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร (6,122,339) (5,773,158) 2,444,267  -  (9,451,230) 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (128,456,076) (4,591,740)  240,151  (3,222,216)  (136,029,881) 

เครื�องใชส้าํนกังานและอปุกรณ์ (22,596,989) (1,933,500)  6,955,662  10,972,125  (6,602,702) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ครื�องใชส้าํนักงาน          

และอปุกรณ์ (100,284) (100,284)  -  -  (200,568) 

อปุกรณ์อื�น -  (1,018,362)  -  (7,749,630)  (8,767,992) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (348,334) (492,802)  43,350  -  (797,786) 

ยานพาหนะ   (249,999) -  -  -  (249,999) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ (7,932,800) (8,301,067)  -  -  (16,233,867) 

รวม  (180,392,100) (22,951,653)  12,196,086  99,468  (191,048,199) 

อาคารระหว่างก่อสร้าง 139,585,523  -  (89)  -  139,585,434 

หัก ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (739,898,310) (101,751,814)  841,650,124  -  - 

รวมที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 11,193,952,008       1,613,612,352 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไดส่้งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อการประกอบกิจการโรงแรมทั�วโลก 

บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั ประกอบกบัในระหว่าง

ปี 2563 การก่อสร้างโรงแรมของบริษทัย่อยมีความคืบหน้าไปมากจนเกือบจะแลว้เสร็จ โดย ณ วนัที�              

31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระหนี� จากการก่อสร้างดังกล่าวคงเหลือเป็นจาํนวน 11,185.53 ลา้นบาท         

(ดูหมายเหตุขอ้ 21) ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีภาระดอกเบี�ยเป็นจาํนวนมาก ดงันั�นเพื�อเป็นการลดภาระดอกเบี�ย 

และเพิ�มสภาพคล่อง อีกทั�งเพื�อรองรับแผนการสําหรับการขยายธุรกิจและการดาํเนินโครงการในอนาคตของ

กลุ่มบริษทั ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 3 ธันวาคม 2563 จึงมีมติอนุมติัเห็นสมควรเสนอต่อที�

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติเข้าทํารายการจาํหน่ายสินทรัพยที์� เกี�ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจ

โรงแรมของบริษทัย่อยดังกล่าว และได้รับการอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นแลว้เมื�อวนัที� 

18 มกราคม 2564  

ทั� งนี� กลุ่มบริษัทและผูเ้สนอซื�อได้มีการลงนามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจเกี�ยวกับการจําหน่าย

สินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจโรงแรมดงักล่าวแลว้เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2563 โดยมีการกาํหนด

ราคาขายและเงื�อนไขที�สาํคญัต่าง ๆ ภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจดงักล่าว  

ดังนั�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาประมาณการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�

เกี�ยวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจโรงแรม ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 36 เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

โดยพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งกับส่วนงานธุรกิจโรงแรมจากมูลค่า

ยติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่ายเนื�องจากเป็นกระแสเงินสดสุทธิที�จะไดรั้บจากการสินทรัพยน์ั�น

เป็นสําคัญตามแผนการจาํหน่ายสินทรัพยที์� เกี�ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจโรงแรมดังกล่าวข้างต้น โดย

ผูบ้ริหารได้ทาํการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพยที์�เกี�ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจโรงแรมดังกล่าว 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และไดรั้บรู้ประมาณการค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยที์�จะ

จาํหน่ายในงบการเงินรวมเป็นจาํนวนทั�งสิ�น 739.90 ลา้นบาท ซึ�งผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดังกล่าวถือเป็นผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีไดใ้นอนาคต ดงันั�นกลุ่มบริษทัจึงไดบ้นัทึกสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากรายการดงักล่าวจาํนวน 205.79 ลา้นบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุน

สุทธิจากรายการดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 534.11 ลา้นบาท ทั�งนี�  ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเห็นว่าการที�จะเขา้ทาํรายการ

ดังกล่าวจะทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถลดภาระดอกเบี� ยที� เกิดจากเจา้หนี� ค่าก่อสร้างตามที�ได้กล่าวไวข้้างต้น 

ต่อมาในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้เข้าทํารายการจาํหน่ายสินทรัพยที์� เกี�ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจโรงแรม

ดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  การเปลี�ยนแปลงจาก  เพิ�มขึ �น  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที�  การนํามาตรฐานการ    ตัดจาํหน่าย    ณ วนัที� 

 31 ธนัวาคม  รายงานทางการเงิน        31 ธันวาคม 

 2562  ฉบับที� 16 เรื�อง        2563 

   สัญญาเช่ามา         

   ใช้เป็นครั�งแรก         

            

ราคาทุน            

ที�ดิน 1,635,747,577  -  -  -  -  1,635,747,577 

อาคารและอปุกรณ์โรงแรม -  -  -  -  10,098,158,277  10,098,158,277 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,433,608  -  44,191  -  -  17,477,799 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  22,305,029  -  -  -  22,305,029 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 135,838,867  -  3,214,571 (1,526,997)  -  137,526,441 

เครื�องใชส้าํนักงานและอปุกรณ์ 36,196,255  -  2,783,676 (224,351)  -  38,755,580 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ครื�องใชส้าํนักงาน           

และอปุกรณ์ -  208,924  - -  -  208,924 

อปุกรณ์อื�น 439,516  -  805,285 -  -  1,244,801 

ยานพาหนะ 490,000  -  -  (240,000)  -  250,000 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  7,686,167  15,296,300  -  -  22,982,467 

รวม  1,826,145,823  30,200,120  22,144,023  (1,991,348)  10,098,158,277  11,974,656,895 

           

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (11,022,503)  -  (1,166,444) -  (2,396,332)  (14,585,279) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  -  (6,122,339) -  -  (6,122,339) 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (122,094,670)  -  (9,912,937)  1,155,199  2,396,332  (128,456,076) 

เครื�องใชส้าํนกังานและอปุกรณ์ (17,235,087)  -  (5,547,710)  185,808  -  (22,596,989) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ครื�องใชส้าํนักงาน            

และอปุกรณ์ -  -  (100,284)  -  -  (100,284) 

อปุกรณ์อื�น (115,245)  -  (233,089)  -  -  (348,334) 

ยานพาหนะ   (480,268)  -  (9,730)  239,999  -  (249,999) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  -  (7,932,800)  -  -  (7,932,800) 

รวม  (150,947,773)  -  (31,025,333)  1,581,006  -  (180,392,100) 

อาคารระหว่างก่อสร้าง 8,530,889,570  107,997,339  1,598,856,891  -  (10,098,158,277)  139,585,523 

หัก ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  -  (739,898,310)  -  -  (739,898,310) 

รวมที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 10,206,087,620        11,193,952,008 

          

        สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

        2564  2563 

ค่าเสื�อมราคา        22,951,653  31,025,333 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ �น  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที�    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที� 

 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 

 2563        2564 

          

          

          

ราคาทุน          

ที�ดิน 1,635,747,577  -  -  (203,378,530)  1,432,369,047 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,477,799  94,785  (3,480,569)  -  14,092,015 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร 22,305,029  -  (4,190,170)  -  18,114,859 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 9,966,193  34,386 (60,220)  -  9,940,359 

เครื�องใชส้าํนักงานและอปุกรณ์ 15,953,873  6,484 -  (10,668,917)  5,291,440 

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ -  367,642 -  10,652,643  11,020,285 

อปุกรณ์อื�น -  - (13,054)  16,274  3,220 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ครื�องใชส้าํนักงาน         

และอปุกรณ์ 208,924  - -  -  208,924 

ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  250,000 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ 7,686,167  5,491,453  -  -  13,177,620 

รวม  1,709,595,562  5,994,750  (7,744,013)  (203,378,530)  1,504,467,769 

         

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (14,585,279)  (740,740)  2,512,656  99,189  (12,714,174) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร (6,122,339)  (5,773,157)  2,444,266  -  (9,451,230) 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (3,500,194)  (2,008,799)  53,238  -  (5,455,755) 

เครื�องใชส้าํนกังานและอปุกรณ์ (12,360,607)  (57,171)  -  7,749,909  (4,667,869) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ -  (1,018,362)  -  (7,749,630)  (8,767,992) 

อปุกรณ์อื�น -  (276)  -  -  (276) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ครื�องใชส้าํนักงาน          

และอปุกรณ์ (100,284)  (100,284)  -  -  (200,568) 

ยานพาหนะ   (249,999)  -  -  -  (249,999) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ (2,834,034)  (3,202,300)  -  -  (6,036,334) 

รวม  (39,752,736)  (12,901,089)  5,010,160  99,468  (47,544,197) 

อาคารระหว่างก่อสร้าง 139,585,523  -  (89)  -  139,585,434 

รวมที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,809,428,349       1,596,509,006 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ประเภทสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ  การเปลี�ยนแปลงจาก  เพิ�มขึ �น  ขาย/  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที�  การนํามาตรฐานการ    ตัดจําหน่าย    ณ วนัที� 

 31 ธันวาคม  รายงานทางการเงนิ        31 ธันวาคม 

 2562  ฉบับที� 16 เรื�อง        2563 

   สัญญาเช่ามา         

   ใช้เป็นครั�งแรก         

            

ราคาทุน            

ที�ดิน 1,635,747,577  -  -  -  -  1,635,747,577 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 17,433,608  -  44,191  -  -  17,477,799 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  22,305,029  -  -  -  22,305,029 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 9,404,239  - 561,954  -  -  9,966,193 

เครื�องใชส้าํนักงานและอปุกรณ์ 15,163,074  - 790,799  -  -  15,953,873 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ครื�องใชส้าํนักงาน           

และอปุกรณ์ -  208,924 -  -  -  208,924 

ยานพาหนะ 250,000  -  -  -  -  250,000 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  7,686,167  -  -  -  7,686,167 

รวม  1,677,998,498  30,200,120  1,396,944  -  -  1,709,595,562 

          
ค่าเสื�อมราคาสะสม       

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (11,022,503)  - (1,166,444)  -  (2,396,332)  (14,585,279) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้าคาร -  - (6,122,339)  -  -  (6,122,339) 

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง (3,942,937)  -  (1,953,589)  -  2,396,332  (3,500,194) 

เครื�องใชส้าํนกังานและอปุกรณ์ (10,763,849)  -  (1,596,758)  -  -  (12,360,607) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ครื�องใชส้าํนักงาน            

และอปุกรณ์ -  -  (100,284)  -  -  (100,284) 

ยานพาหนะ   (249,999)  -  -  -  -  (249,999) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้านพาหนะ -  -  (2,834,034)  -  -  (2,834,034) 

รวม  (25,979,288)  -  (13,773,448)  -  -  (39,752,736) 

อาคารระหว่างก่อสร้าง 120,716,393  -  18,869,130  -  -  139,585,523 

รวมที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,772,735,603        1,809,428,349 
 

     สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

      2564  2563 

ค่าเสื�อมราคา      12,901,089  13,773,448 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดจ้ดจาํนองที�ดินซึ� งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 1,432.37 ลา้นบาท 

และ 1,635.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมทั�งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ�งปลูกสร้างที�จะถูกสร้าง

ในอนาคตเพื�อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัการออกหุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 24.1 และขอ้ 24.4) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ� งหกัค่าเสื�อมราคาทั�งจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้าน

อยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวน 150.91 ลา้นบาท และ 22.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ซึ� งหักค่าเสื�อมราคาทั�งจาํนวนแลว้ แต่ยงัคง

ใช้งานอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 145.11 ลา้นบาท และ 22.21 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�นนอกจากค่าความนิยม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยม ประกอบดว้ย 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ขาย/  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที�    ตัดจําหน่าย  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2563      2564 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13,755,285  398,872  (6,743,688)  7,410,469 

รวม 13,755,285  398,872  (6,743,688)  7,410,469 

        

ค่าตดัจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (7,765,007)  (1,107,240)  2,183,369  (6,688,878) 

รวม (7,765,007) (1,107,240)  2,183,369  (6,688,878) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั�ง 22,005,170  5,511,568  (16,684,843)  10,831,895 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากคา่ความนิยม 27,995,448      11,553,486 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ �น  ขาย/  ยอดคงเหลือ  

 ณ วันที�    ตัดจําหน่าย  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2562      2563 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11,542,475  2,212,810  -  13,755,285 

รวม 11,542,475  2,212,810  -  13,755,285 

       

ค่าตดัจําหน่ายสะสม       

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (6,073,389) (1,691,618) -  (7,765,007) 

รวม (6,073,389) (1,691,618) -  (7,765,007) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั�ง 16,822,248  5,182,922  -  22,005,170 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากคา่ความนิยม 22,291,334      27,995,448 

        

     สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

     2564  2563 

คา่ตดัจาํหน่าย     1,107,240  1,691,618 
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ �น  ขาย/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�    ตัดจําหน่าย  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2563      2564 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,732,996  8,818  -  6,741,814 

รวม 6,732,996  8,818  -  6,741,814 

        

ค่าตดัจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5,679,190)  (424,874)  -  (6,104,064) 

รวม (5,679,190)  (424,874)  -  (6,104,064) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั�ง 6,308,279  2,059,466  -  8,367,745 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากคา่ความนิยม 7,362,085      9,005,495 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิ�มขึ�น  ขาย/  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที�    ตดัจําหน่าย  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2562      2563 

ราคาทุน        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,732,996  -  -  6,732,996 

รวม 6,732,996  -  -  6,732,996 

        

ค่าตดัจําหน่ายสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (5,033,556)  (645,634)  -  (5,679,190) 

รวม (5,033,556)  (645,634)  -  (5,679,190) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั�ง 3,884,614  2,423,665  -  6,308,279 

รวมสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากคา่ความนิยม 5,584,054      7,362,085 

        

     สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

     2564  2563 

คา่ตดัจาํหน่าย     424,874  645,634 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจากค่าความนิยมซึ� งหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมทั�งจาํนวนแลว้แต่ยงัคง

ใช้งานอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวน 5.13 ลา้นบาท 

และ 4.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563  ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นนอกจาก

ค่าความนิยมซึ� งหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมทั�งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานอยู่มีจาํนวน 5.07 ลา้นบาท และ 

4.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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17. สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี/ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี�  
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื   รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที�  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที� 

 31 ธันวาคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื�น  31 ธันวาคม 

 2563      2564 

        

        

        

        

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 5,850,390  -  -  5,850,390 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 205,793,510  (60,447,003)  -  145,346,507 

หนี� สินตามสญัญาเช่า (847,702)  1,154,071 -  306,369 

ตน้ทุนของสญัญา (40,470,606)  13,798,981  -  (26,671,625) 

กาํไรจากการขายอาคารชุดภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (380,441,780)  (310,788,015)  -  (691,229,795) 

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให ้       

วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 43,125,172  -  (19,891,910)  23,233,262 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -  -  (163,887,494)  (163,887,494) 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  7,537,314  (2,469,388)  (1,263,096)  3,804,830 

รวม (159,453,702)  (358,751,354)  (185,042,500)  (703,247,556) 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52,026,395      - 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (211,480,097)      (703,247,556) 

รวม (159,453,702)     (703,247,556) 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ   ผลกระทบ  รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที�  สะสมจากการ  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที� 

 31 ธันวาคม  นํามาตรฐาน  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื�น  31 ธันวาคม 

 2562  การรายงานทาง      2563 

   การเงิน ฉบับที� 16       

   มาใช้ครั�งแรก       

          

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี          

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 5,850,390  -  -  -  5,850,390 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - 205,793,510  -  205,793,510 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - (1,083,154)  235,452 -  (847,702) 

ตน้ทุนของสัญญา (43,448,835) - 2,978,229  -  (40,470,606) 

ผลขาดทุนจากเงินลงทนุในตราสารทุนที�กาํหนดให ้       

วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 39,118,318 - -  4,006,854  43,125,172 

กาํไรจากการขายอาคารชุดภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (45,058,816) - (335,382,964)  -  (380,441,780) 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  5,305,973 - 2,375,432  (144,091)  7,537,314 

รวม (38,232,970) (1,083,154) (124,000,341)  3,862,763  (159,453,702) 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,956,660      52,026,395 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (86,189,630)      (211,480,097) 

รวม (38,232,970)     (159,453,702) 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ   รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ยอดคงเหลอื  

 ณ วนัที�  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที� 

 31 ธันวาคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื�น  31 ธันวาคม 

 2563      2564 

        

        

        

        

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 5,850,390  -  -  5,850,390 

หนี� สินตามสัญญาเช่า (940,094) 1,151,190 -  211,096 

ผลขาดทุนจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให ้     

วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 43,125,172 - (19,891,910)  23,233,262 

กาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - (163,887,494)  (163,887,494) 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  3,990,927 786,463 (1,263,096)  3,514,294 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 52,026,395 1,937,653 (185,042,500)  (131,078,452) 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ผลกระทบ  รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที�  สะสมจากการ  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที� 

 31 ธันวาคม  นํามาตรฐาน  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื�น  31 ธันวาคม 

 2562  การรายงานทาง      2563 

   การเงนิ ฉบับที� 16       

   มาใช้ครั�งแรก       

          

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี          

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 5,850,390  -  -  -  5,850,390 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - (1,083,154)  143,060 -  (940,094)

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทนุที�กาํหนดให ้      

วดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 39,118,318 -  - 4,006,854  43,125,172 

        

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน  2,987,952 -  693,851 309,124  3,990,927 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 47,956,660 (1,083,154)  836,911 4,315,978  52,026,395 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ซึ� งมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี�  
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้  5,333,773,719  6,130,319,796  1,498,521,621  1,268,565,351 

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับขาดทุนทางภาษี

ที�ยงัไม่ไดใ้ช ้เนื�องจากยงัไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการบนัทึกของมาตรฐานการบญัชี 

ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั  (1,945,975) 2,087,650 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัผลแตกต่างชั�วคราว 358,751,354 124,000,341 (1,937,653) (836,911) 

คา่ใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้�แสดงในงบกาํไรขาดทุนและ     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 356,805,379 126,087,991 (1,937,653) (836,911) 
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ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2564 2563 

 ก่อนภาษี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก ก่อนภาษ ี  (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก 

  ภาษเีงินได้ ภาษ ี   ภาษเีงนิได้ ภาษ ี

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่า     

จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�     

กาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (99,459,552) 19,891,910 (79,567,642) 20,034,270 (4,006,854) 16,027,416 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ (819,437,470) 163,887,494 (655,549,976) - - - 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจาก      

การแปลงค่างบการเงินตา่งประเทศ (88,103,026) - (88,103,026) (18,440,234) - (18,440,234) 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่      

ของผลประโยชน์พนักงานที�กาํหนดไว ้ (6,315,481) 1,263,096 (5,052,385) (720,457) 144,091 (576,366) 

รวม (1,013,315,529) 185,042,500 (828,273,029) 873,579  (3,862,763) (2,989,184) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ก่อนภาษี  (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก ก่อนภาษี (รายได้) ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก 

   ภาษเีงนิได้ ภาษ ี  ภาษเีงนิได้ ภาษ ี

ผล (กาํไร) ขาดทนุจากการปรับมูลค่า    

จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�    

กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร    

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (99,459,552) 19,891,910 (79,567,642) 20,034,270 (4,006,854) 16,027,416 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ (819,437,470) 163,887,494 (655,549,976) - - - 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่       

ของผลประโยชน์พนักงานที�กาํหนดไว ้ (6,315,481) 1,263,096 (5,052,385) 1,545,620 (309,124) 1,236,496 

รวม (925,212,503)  185,042,500 (740,170,003) 21,579,890 (4,315,978) 17,263,912 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรสุทธิทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใช้

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สามารถแสดงไดด้งันี�  

งบการเงนิรวม 

2564  2563 

จํานวน  อตัราภาษ ี  จํานวน  อัตราภาษี 

บาท  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (1,082,470,588)  (280,220,120)  

รายไดภ้าษีเงนิไดค้าํนวณในอตัรา ณ วนัที�ในรายงาน (216,494,118) 20.00 (56,044,024) 20.00 

ภาษีเงินไดข้องบริษทัย่อยในต่างประเทศซึ�งคาํนวณจากฐานรายได ้ (1,945,975)  2,087,650  

ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 236,902,806  8,516,253  

ผลกระทบทางภาษขีองรายไดท้ี�ไดรั้บยกเวน้ทางภาษแีละค่าใชจ่้ายที�หักไดเ้พิ�มขึ�น (578,138,459)  (679,137)  

ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที�คาดวา่จะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชนข์อง   

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี   

เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 557,729,771 48,206,908 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัผลแตกต่างชั�วคราว 358,751,354  124,000,341  

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดที้�แสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน     

เบด็เสร็จอื�น 356,805,379 32.96 126,087,991 45.00 
 

 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2564  2563 

จํานวน  อตัราภาษ ี  จํานวน  อัตราภาษี 

บาท  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (364,266,776)  (397,459,932)  

รายไดภ้าษีเงนิไดค้าํนวณในอตัรา ณ วนัที�ในรายงาน  (72,853,355) 20.00 (79,491,986) 20.00 

ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 1,808,835  938,652  

ผลกระทบทางภาษขีองรายไดท้ี�ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี     

และค่าใชจ่้ายที�หกัไดเ้พิ�มขึ�น (89,464)  (124,840)  

ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีที�คาดวา่จะไม่ไดใ้ชแ้ละผลประโยชนข์อง     

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี     

เงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 71,133,984  78,678,174  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัผลแตกตา่งชั�วคราว (1,937,653) (836,911) 

รายไดภ้าษีเงนิไดที้�แสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (1,937,653) (0.53) (836,911) (0.21) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
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18. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น ประกอบดว้ย  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหนี�การค้า  

เจา้หนี�ค่าก่อสร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 7,407,842,993 5,898,868,203 - - 

เจา้หนี�การคา้ในประเทศ 56,856,234 132,063,149 3,494,943 6,997,851 

เจา้หนี�การคา้ต่างประเทศ 5,512,062 20,479,289 - 2,027,828 

รวมเจา้หนี�การคา้ 7,470,211,289 6,051,410,641 3,494,943 9,025,679 

เจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น   

เจา้หนี� อื�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - เงินทดรองรับ  

      (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5)  
- - 1,783,512,323 756,989,641 

เจา้หนี� อื�น - บริษทัอื�น 32,173,424 25,661,596 7,605,985 9,347,725 

เจา้หนี�  - นิติบุคคลอาคารชุด 155,463 155,463 155,463 155,463 

เจา้หนี�กรมสรรพากร 11,088 312,879 - 25,460 

ภาษีขายที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,863,043 - 6,938,139 - 

ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 204,356,813 165,366,572 35,921,663 42,205,656 

ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย 161,453,535 137,005,607 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 92,604,947 228,075,189 17,708,397 18,536,803 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 112,086,239 395,961,470 13,073,163 15,920,902 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) - - 174,904 632,917 

เงินประกนัผลงาน 512,265,672 490,788,136 7,322,613 7,322,613 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 39,619,160 30,106,165 - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5) 26,642,724 - - - 

อื�น ๆ 68,853,424 78,556,878 3,423,710 28,565,163 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 8,729,296,821 7,603,400,596 1,879,331,303 888,728,022 

19. เงนิกู้ยืมระยะสั�น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุ้นสามญับางส่วนจาํนวน  104.80 ลา้นบาท 

และ 53.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื�อเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะสั�น โดยเงินกู้ยืมระยะสั�นมีอตัราดอกเบี� ย

รอ้ยละ 7.00 - 9.50 ต่อปี 
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20.  ตั�วแลกเงิน 

ตั�วแลกเงิน ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ตั�วแลกเงิน  330,000,000  395,000,000 

หกั ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกตั�วแลกเงินรอตดัจ่าย (884,758)  (237,919) 

หกั ดอกเบี�ยจ่ายล่วงหน้า (5,509,046)  (5,308,027) 

รวมตั�วแลกเงิน  323,606,196  389,454,054 

ตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการครั� งที� 2/2557 ของบริษทั เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมติัให้

ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตั�วเงินระยะสั�น (ตั�วแลกเงิน) จากเดิม 650 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท 

ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัไม่เกิน 10 ฉบบั โดยมีอตัราดอกเบี�ยไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เพื�อเสริมสภาพคล่อง

ทางการเงินของบริษัทในการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมอบอาํนาจให้ประธาน

เจา้หนา้ที�บริหารหรือบุคคลที�ประธานเจา้หนา้ที�บริหารมอบหมายดาํเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออก

ตั�วแลกเงินของบริษทั 

ต่อมา ที�ประชุมคณะกรรมการครั� งที� 3/2558 ของบริษทั เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้

ขยายวงเงินการออกและจาํหน่ายตั�วเงินระยะสั�น (ตั�วแลกเงิน) จากเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท 

เสนอขายกรณีทั�วไปหรือกรณีวงจาํกดัประเภทผูล้งทุนรายใหญ่และ/หรือผูล้งทุนสถาบัน โดยไม่จาํกดั

จาํนวนฉบบั หรือกรณีวงจาํกดั ณ ขณะใดขณะหนึ�งไม่เกิน 10 ฉบบั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัออกและเสนอขายตั�วแลกเงินระยะสั�นให้แก่นักลงทุนใน

วงจาํกดั โดยออกตั�วแลกเงินชนิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั ดงันี�  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 

วันที�ออกตั�วแลกเงิน มูลค่า อตัราดอกเบี�ย อายุคงเหลือ วันครบกําหนด 

คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 

(บาท) (ร้อยละ) 
  

9 เมษายน 2564 - 330,000,000 6.50 - 7.25 4 - 238 4 มกราคม 2565 - 

30 พฤศจิกายน 2564    26 สิงหาคม 2565 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 

วันที�ออกตั�วแลกเงิน มูลค่า อตัราดอกเบี�ย อายุคงเหลือ วันครบกําหนด 

คงเหลือ ต่อปี (วนั) ไถ่ถอน 

(บาท) (ร้อยละ) 
  

9 มิถุนายน 2563 - 395,000,000 6.00 - 7.00 15 - 131 15 มกราคม 2564 - 

21 กนัยายน 2563    11 พฤษภาคม 2564 

ในวนัที�ออกตั�วแลกเงิน บริษทัไดถู้กหกัดอกเบี�ยไวล่้วงหนา้และบริษทัไดท้ยอยรับรู้ดอกเบี�ยจ่ายล่วงหนา้

เป็นตน้ทุนทางการเงินตามระยะเวลาของตั�วแลกเงิน 

21. เจ้าหนี�ค่าก่อสร้าง 

เจา้หนี� ค่าก่อสร้าง ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  ณ วันที� ณ วันที� 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2564 2563 

เจา้หนี� ค่าก่อสร้าง  7,427,904,381 11,185,530,892 

หกั ค่าใชจ้่ายทางตรงในการรับโอนสิทธิเรียกร้อง (20,061,388) (162,553,184) 

เจา้หนี� ค่าก่อสร้าง 7,407,842,993 11,022,977,708 

หกั ส่วนของเจา้หนี� ค่าก่อสร้างที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  

(ดูหมายเหตุขอ้ 18) (7,407,842,993) (5,898,868,203) 

รวม - 5,124,109,505 

เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2559 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) (“ผูว้า่จา้ง”) ไดท้าํสญัญาก่อสร้าง

โครงการเจา้พระยา เอสเตต กับบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด (“ผูร้ับจา้ง”) ซึ� งตามสญัญา

ดงักล่าวผูรั้บจา้งมีสิทธิในการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี� ค่าก่อสร้างใหก้บัธนาคารในต่างประเทศแห่งหนึ�ง

ที�ไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินในโครงการนี�  นอกจากนั�นตามสัญญาดงักล่าว บริษทัย่อยจะจ่ายชาํระเงิน

ให้แก่ผูรั้บจา้งและ/หรือธนาคารในต่างประเทศแห่งหนึ� งตามคาํสั�งของผูรั้บจา้งทั�งจาํนวนเมื�อครบกาํหนด

ชาํระในวนัที� 20 กนัยายน 2563 ทั�งนี�บริษทัย่อยจะเป็นผูรั้บผิดชอบภาระดอกเบี�ยตามที�ตกลงกนัในสัญญา 

และเพื�อเป็นหลกัประกนัใหก้บัผูรั้บจา้ง บริษทัย่อยไดว้างหลกัประกนัต่อผูรั้บจา้ง โดยมีรายละเอียดของ

หลกัประกนัดงันี� 

- จาํนาํหุน้ในบริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั ทั�งจาํนวน 

- สิทธิในการสวมสิทธิการเช่าที�ดิน และการจดจาํนองสิ�งปลูกสร้างของโครงการ เจา้พระยา เอสเตท 

ภายใต้สัญญาหลกัประกันแบบมีเงื�อนไข โดยการบงัคบัใช้สิทธิในการสวมสิทธิและการ

จดจาํนองดงักล่าวจะดาํเนินการไดก้ต่็อเมื�อปรากฏเหตุตามที�ระบุไวใ้นสัญญา (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 
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เมื�อว ันที�  16 กันยายน 2563 เงินกู ้จากธนาคารในต่างประเทศของบริษัทย่อยที�นํามาใช้ในการก่อสร้าง

โครงการเจา้พระยาเอสเตต จาํนวน 375 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ 11,754.75 ลา้นบาท ได้ถูกชําระคืนแลว้ทั� ง

จาํนวนก่อนวนัครบกาํหนด บริษทัและผูร่้วมทุนในโครงการซึ� งมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในบริษทัย่อย

และในฐานะของผูร้ับเหมาหลกัของโครงการระหวา่งก่อสร้างไดต้กลงร่วมกนัเพื�อดาํเนินการจ่ายชาํระหนี�  และ

รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี� ค่าก่อสร้างคืนจากธนาคารซึ� งให้การสนับสนุนทางการเงินสําหรับค่าก่อสร้าง

ก่อนวนัครบกาํหนดชาํระเงิน ทั�งนี� เงินกูย้ืมจาํนวน 45.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ ถูกชําระโดยเงินฝากธนาคารของ

บริษทัย่อยที�ใช้เป็นหลกัประกนัการชาํระเงินตามสัญญาก่อสร้างและเงินกูยื้มส่วนที�เหลือจาํนวน 329.50 

ลา้นเหรียญสหรัฐ ถูกชาํระโดยเงินทุนที�จดัหามาโดยผูร่้วมทุนของโครงการ ส่งผลใหผู้ร่้วมทุนของโครงการ

กลบัมาเป็นเจา้หนี�ค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาก่อสร้างระหวา่งบริษทัยอ่ยและผูร่้วมทุน โดยบริษทัยอ่ยและ

ผูร่้วมทุนไดบ้รรลุขอ้ตกลงในสัญญาการจ่ายชาํระคืนหนี�โดยมีเงื�อนไขที�สาํคญั ดงันี�  

1.  บริษทัย่อยตกลงชาํระค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินให้กบัผูร่้วมทุน ในการจดัหาแหล่งเงินทุนที�ผูร่้วมทุน

ไดจ่้ายไปเพื�อนาํเงินมาจ่ายชําระหนี� ให้กบัธนาคารต่างประเทศ ซึ� งเมื�อรวมกบัเงินที�ผูร่้วมทุนจ่ายชาํระ

ให้กบัธนาคารต่างประเทศ และหนี� ค่าก่อสร้างส่วนที�ยงัไม่ได้จ่ายชาํระ บริษทัย่อยมีหนี�ทั�งหมดจาํนวน 

369.54 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

2.  บริษทัย่อยจะจ่ายชาํระหนี� ไม่น้อยกว่า 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในวนัที� 31 ธันวาคม 2564 ส่วนหนี� ที�

เหลืออีกจาํนวน 169.54 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ่ายชําระภายในวนัที�  30 มิถุนายน 2565 ต่อมาใน

ระหว่างปี 2564 บริษทัย่อยได้ทาํบนัทึกความเข้าใจกบัผูร่้วมทุนโดยมีการกาํหนดเงื�อนไขการชาํระหนี�  

ซึ� งไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูร่้วมทุนในการเจรจาเพื�อให้บรรลุขอ้ตกลงในการชาํระหนี� คืน โดย

เงื�อนไขการชาํระหนี� คืนจะสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบริษทัย่อยเป็นสําคัญ และปัจจุบนับริษทัย่อยได้

ปฎิบติัตามเงื�อนไขในบนัทึกความเข้าใจดงักล่าวในส่วนที�เป็นสาระสําคัญแลว้และบริษทัย่อยมีความ

มั�นใจที�จะปฎิบติัตามเงื�อนไขที�เหลือไดค้รบถว้นในระยะเวลาอนัใกลนี้�  นอกจากนั�นในระหว่างปี 2564 

บริษทัย่อยและผูร่้วมทุนได้ทาํขอ้ตกลงแปลงหนี� ทั�งเงินต้น และดอกเบี�ยค้างจ่ายที�เหลือในสกุลเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เป็นหนี� ที�เป็นไทยบาท ดว้ยอตัราแลกเปลี�ยนซึ�งตกลงร่วมกนั ซึ� งทาํให้บริษทัย่อยมีกาํไร

จากอตัราแลกเปลี�ยนจาํนวน 495.57 ลา้นบาท 

3.  ผูร่้วมทุนคิดดอกเบี�ยในอตัราที�ตกลงร่วมกนัตลอดระยะเวลาที�ยงัคา้งชาํระ 

4.  บริษัทย่อยตกลงให้หลักประกันกับผู ้ร่วมทุน เช่นเดียวกับที� เคยให้หลักประกันต่อธนาคารใน

ต่างประเทศแห่งหนึ� ง ปัจจุบันธนาคารในต่างประเทศอยู่ระหว่างการดาํเนินการคืนหลกัประกันที�

บริษทัยอ่ยไดเ้คยวางไวก้บัธนาคาร 

5.  ในกรณีที�บริษทัย่อยได้เงินจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นส่วนงานธุรกิจโรงแรม บริษัทย่อยจะจ่าย

ชาํระเงินที�ไดท้ั�งหมดใหก้บัผูร่้วมทุนเพื�อชาํระหนี� ค่าก่อสร้าง 
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22. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

เงินกูย้ืมระยะยาว ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  ณ วันที� ณ วันที� 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  2564 2563 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่างประเทศ 136,044,216 369,114,549 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (136,044,216) - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว - 369,114,549 

เมื�อวนัที� 14 ตุลาคม 2559 บริษทั ซีจียูเค 1 จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ไดท้าํสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน

ในต่างประเทศแห่งหนึ�งจาํนวน 9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยเท่ากบั Base 

Rate บวกร้อยละ 3 ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั�งหมดในวนัที� 17 ตุลาคม 2564 โดยบริษทัย่อยได ้         

จดจาํนองที�ดินและอาคาร ซึ� งมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 825.17 

ลา้นบาท และ 743.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื�อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าว (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 14) 

ต่อมาเมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเพิ�มเติมกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศดงักล่าว 

โดยได้ตกลงให้นาํเงินฝากธนาคารจาํนวน 1.75 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมเงิน ซึ� งได้

แสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ�งของเงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนัในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2563 จาํนวน 70.60 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 11) ต่อมาเมื�อวนัที� 2 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยได้

ทาํสัญญาเพิ�มเติมกบัสถาบันการเงินในต่างประเทศดงักล่าว โดยไดต้กลงใหข้ยายวนัครบกาํหนดชาํระคืน

เงินตน้เป็นภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

ทั�งนี�  ในระหว่างปี 2564 บริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระคืนหนี� เงินกูย้ืมจาํนวน 6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยไดน้าํ

เงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัประกนัและเงินค่าตอบแทนที�ไดรั้บจากการยกเลิกสัญญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

มาชาํระคืนหนี� เงินกูด้งักล่าว 
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23. หนี�สินตามสัญญาเช่า 

หนี� สินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 501,583,689 252,064,220 

หกั ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ภายในหนึ�งปี (145,928,934)  (12,200,526) 

รวมหนี� สินตามสญัญาเช่า 355,654,755 239,863,694 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าโดยไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

ภายใน 1 ปี 172,722,694 27,335,843 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 69,921,607 66,484,422 

เกินกว่า 5 ปี 3,178,601,620 1,317,441,783 

 3,421,245,921 1,411,262,048 

หกั ดอกเบี�ยรอตดับญัชี (2,919,662,232) (1,159,197,828) 

รวมหนี� สินตามสญัญาเช่า 501,583,689 252,064,220 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564  2563 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 16,949,799 242,869,322 

หกั ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ภายในหนึ�งปี (8,326,575) (8,431,505) 

รวมหนี� สินตามสญัญาเช่า 8,623,224 234,437,817 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564  2563 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าโดยไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

ภายใน 1 ปี 9,440,630 21,477,443 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,113,287 60,626,022 

เกินกว่า 5 ปี - 1,317,441,783 

 18,553,917 1,399,545,248 

หกั ดอกเบี�ยรอตดับญัชี (1,604,118) (1,156,675,926) 

      รวมหนี� สินตามสญัญาเช่า 16,949,799 242,869,322 

24. หุ้นกู้ 

หุน้กู ้ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

 ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 

หุน้กูร้ะยะสั�น 1,953,000,000 2,000,000,000 

หกั ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (2,708,266) (8,982,937) 

รวมหุน้กูร้ะยะสั�น 1,950,291,734 1,991,017,063 

   

หุน้กูร้ะยะยาว 1,529,700,000 1,908,400,000 

หกั ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (8,412,151) (13,237,334) 

 1,521,287,849 1,895,162,666 

หกั ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (1,521,287,849) (1,895,162,666) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว - - 
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 (หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 

หุน้กูร้ะยะสั�น 1,953,000,000 2,000,000,000 

หกั ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (2,708,266) (8,982,937) 

รวมหุน้กูร้ะยะสั�น 1,950,291,734 1,991,017,063 

   

หุน้กูร้ะยะยาว 1,549,700,000 1,908,400,000 

หกั ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (8,412,151) (13,237,334) 

 1,541,287,849 1,895,162,666 

หกั ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (1,521,287,849) (1,895,162,666) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว 20,000,000 - 

เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุ้นกูโ้ดยมูลค่ารวม

ของหุ้นกูที้�ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ�ง กาํหนดไวไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 

2563 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พิ�มเติมอีกจาํนวน 

2,000 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกูที้�ยงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ไม่เกิน 

7,000 ลา้นบาท โดยบริษทัไดอ้อกจาํหน่ายหุน้กู ้ดงันี�  

24.1 เมื�อวนัที� 25 มิถุนายน 2561 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกู ้อายุ 2 ปี จาํนวน 1,000 ลา้นบาท ให้แก่นักลงทุน

สถาบัน และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู ้ชนิดระบุชื�อผูถ้ือ ประเภทไม่ด ้อยสิทธิ 

มีหลกัประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซึ� งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ก่อนครบกาํหนด โดยมีอัตรา

ดอกเบี�ยคงที� ร้อยละ 7.00 ต่อปี  ชาํระดอกเบี� ยทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบี� ยงวดแรกใน

วนัที� 25 กนัยายน 2561โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 25 มิถุนายน 2563 โดยบริษทั

ไดจ้ด จํานองที� ดินบางส่วนซึ� งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 

1,022.82 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 14) และ 203.38 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 15) ตามลาํดบั 

รวมทั� งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ� งปลูกสร้างที�จะถูกสร้างในอนาคตเพื�อเป็น

หลกัประกนั โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

นอกจากนั�นบริษทัไดจ้าํนาํเงินลงทุนในหุน้สามญับางส่วนเพื�อเป็นหลกัประกนั ซึ� งมีมูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 85.15 ลา้นบาท และ 43.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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เมื� อว ันที�  12 มิ ถุนายน 2563 บริษัทได้รับอนุมัติจากผู ้ถือหุ้นกู ้ให้ขยายระยะเวลาครบกําหนด                 

ชําระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกู้ครบกําหนดชําระคืนในวนัที� 25 มิถุนายน 2564 และอนุมัติให้

เปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยของหุ้นกูเ้ป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี รวมทั�งอนุมติัให้คืนเงินตน้ก่อนวนัครบกาํหนด

ชาํระจาํนวน 200 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระคืนเงินต้นบางส่วนในวนัที� 25 มิถุนายน 2563 จาํนวน 

100 ลา้นบาท และวนัที� 25 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 100 ลา้นบาท  

ต่อมาเมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2564 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นกูใ้หข้ยายระยะเวลาครบกาํหนด

ชาํระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุน้กูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 25 มิถุนายน 2565 ทาํให ้ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงคา้งของหุ้นกูด้งักล่าวจาํนวน 800 ลา้นบาท 

24.2 เมื�อวนัที�  19 ตุลาคม 2561 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกู ้อายุ 2 ปี จาํนวน 700 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุน

สถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่  โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซึ� งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ก่อนครบกําหนด โดยมีอัตรา

ดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชาํระดอกเบี�ยทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยงวดแรกในวนัที� 

19 มกราคม 2562 โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 19 ตุลาคม 2563 ต่อมาเมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2563 

บริษทัได้รับอนุมติัจากผูถื้อหุ้นกู้ให้ขยายระยะเวลาครบกําหนดชาํระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกู ้

ครบกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 19 ตุลาคม 2564 รวมทั�งอนุมติัให้ชาํระคืนเงินตน้บางส่วนก่อนกาํหนด

จาํนวน 210 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระเป็น 2 งวด คืองวดวนัที� 19 ตุลาคม 2563 จาํนวน 105 ลา้นบาท 

และวนัที�  19 เมษายน 2564 จาํนวน 105 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวนัที�  17 กันยายน 2564 บริษัทได้รับ

อนุมติัจากผูถื้อหุ้นกู ้ให้ขยายระยะเวลาครบกาํหนดชําระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกู ้ครบกาํหนด

ชาํระคืนในวนัที� 19 ตุลาคม 2565  

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดซื้�อคืนหุ้นกูจ้ากตลาดรองบางส่วนจาํนวน 53.20 ลา้นบาท ทาํให ้

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงค้างของหุ้นกู้ดงักล่าวจาํนวน 436.80 ลา้นบาท 

และ 595 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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24.3 เมื�อวนัที� 6 กนัยายน 2562 บริษทัออกจาํหน่ายหุน้กูอ้ายุ 2 ปี จาํนวน 513.40 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน

สถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่  โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซึ� งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ก่อนครบกําหนด โดยมีอัตรา

ดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชาํระดอกเบี�ยทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบี� ยงวดแรกในวนัที� 6 ธนัวาคม 

2562 โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 6 กันยายน 2564 ต่อมาเมื�อวนัที� 17 สิงหาคม 2564 

บริษทัไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้กูใ้หข้ยายระยะเวลาครบกาํหนดชาํระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุน้กู้

ครบกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 6 กันยายน 2565 รวมทั�งอนุมติัเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยของหุ้นกูเ้ป็น

รอ้ยละ 7.50 ต่อปี 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดซื้�อคืนหุ้นกูจ้ากตลาดรองบางส่วนจาํนวน 220.50 ลา้นบาท ทาํให ้

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงค้างของหุ้นกู้ดงักล่าวจาํนวน 292.90 ลา้นบาท 

และ 513.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

24.4 เมื�อวนัที� 23 มีนาคม 2563 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้าย ุ1 ปี จาํนวน 2,000 ลา้นบาท ให้แก่นกัลงทุน

สถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่  โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื� อผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  มี

หลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซึ� งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู ้ก่อนครบกําหนด โดยมีอัตรา

ดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 7.00 ต่อปี ชาํระดอกเบี�ยทุก 3 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยงวดแรกในวนัที� 

23 มิถุนายน 2563 โดยหุ้นกู ้ครบกาํหนดชําระคืนในวนัที� 23 มีนาคม 2564 ภายใตเ้งื�อนไขที�บริษัท

ตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหนี� สินที�มีภาระดอกเบี� ยจ่ายหักออกดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 5.5 : 1 ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู ้โดยบริษทั

ไดจ้ดจาํนองที�ดินบางส่วนซึ� งมีมูลค่าตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 จาํนวน 1,984.32 

ลา้นบาท รวมทั�งส่วนควบและส่วนต่อเติมของอาคารและสิ�งปลูกสร้างที�จะถูกสร้างในอนาคตเพื�อ

เป็นหลกัประกัน โดยมีวงเงินจาํนองจาํนวน 2,000 ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 5 มีนาคม 2564 บริษทั

ได้รับอนุมัติจากผูถื้อหุ้นกู ้ให้ขยายระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนออกไปอีก 1 ปี โดยหุ้นกู ้ครบ

กาํหนดชาํระคืนในวนัที�  23 มีนาคม 2565 และอนุมติัให้เปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยของหุ้นกูเ้ป็นร้อยละ 

7.50 ต่อปี 

ในระหว่างปี  2564 บริษทัไดซื้�อคืนหุ้นกู ้จากตลาดรองบางส่วนจาํนวน 47 ลา้นบาท ทาํให ้

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมียอดคงค้างของหุ้นกู ้ดังกล่าวจาํนวน 1,953 ล้านบาท 

และ 2,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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24.5 เมื�อวนัที� 20 สิงหาคม 2564 บริษทัออกจาํหน่ายหุ้นกูอ้ายุ 2 ปี จาํนวน 20 ลา้นบาท ให้แก่บริษทัย่อย

แห่งหนึ� ง (ดูหมายเหตุข้อ 33.5) โดยเป็นหุ้นกู ้ชนิดระบุ ชื� อผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  ไม่ มี

หลกัประกันและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ซึ� งบริษทัมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด โดยมีอัตรา

ดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 7.6 ต่อปี ชาํระดอกเบี�ยทุก 6 เดือน กาํหนดจ่ายดอกเบี� ยงวดแรกในวนัที� 

20 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยหุ้นกูค้รบกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 20 สิงหาคม 2566 ภายใตเ้งื�อนไขที�บริษทั

ตอ้งดาํรงอตัราส่วนของหนี� สินที�มีภาระดอกเบี� ยจ่ายหักออกดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 5.5 : 1 ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชีของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้

25. ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซึ� งจดัเป็น

โครงการผลประโยชน์เพื�อวตัถุประสงคด์งักล่าว 

ค่าใชจ่้ายที�บนัทึกในกาํไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนบริการในอดีต (โอนกลบั) (17,625,345) - - - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,930,104 11,374,237 3,604,443 3,202,770 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 348,304 502,922 327,874 266,483 

รวม (12,346,937) 11,877,159 3,932,317 3,469,253 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้มีดงันี� 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดยกมาของประมาณการหนี� สินตามโครงการ 

ผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 37,686,565 26,529,863 19,954,632 14,939,759 

ตน้ทุนบริการในอดีต (โอนกลบั) (17,625,345) - - - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,930,104 11,374,237 3,604,443 3,202,770 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 348,304 502,922 327,874 266,483 

 25,339,628 38,407,022 23,886,949 18,409,012 

ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่     

ของผลประโยชน์พนักงานที�กาํหนดไว ้     

ที�รับรู้เป็นรายการ (กาํไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     

- จากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (3,031,733) 11,785 (3,031,733) 11,785 

- จากการเปลี�ยนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ - (1,246,395) - 517,555 

- จากการปรับปรุงประสบการณ์ (3,283,748) 514,153 (3,283,748) 1,016,280 

ยอดยกไปของประมาณการหนี� สินตามโครงการ     

ผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 19,024,147 37,686,565 17,571,468 19,954,632 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชใ้นการคาํนวณประมาณการหนี� สินตาม

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้มีดงัต่อไปนี�  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 

ขอ้สมมติทางการเงิน   

อตัราคิดลด  1.81 - 2.85 1.81 - 1.82 1.81 1.81 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 3.50 - 6.00 3.50 - 6.00 6.00 6.00 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์     

อตัราการลาออกของพนกังาน 1.91 - 34.38* 1.91 - 34.38* 2.87 - 34.38* 2.87 - 34.38* 

อตัรามรณะ 105 ของ

TMO2017** 

105 ของ

TMO2017** 

105 ของ

TMO2017** 

105 ของ

TMO2017** 

*
 ขึ�นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 

** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

ขอ้สมมติที�สาํคญัในการกาํหนดประมาณการหนี�สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน อตัราการลาออกของพนกังาน และ

อตัรามรณะ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวดงัต่อไปนี� ไดพิ้จารณาจากการเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติ

ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยที�เกี�ยวขอ้งที�อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานในขณะที�ขอ้สมมติอื�นคงที� 

(หน่วย : บาท) 

 ผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี�สิน 

 ผลประโยชน์พนักงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 (2,477,372) (5,189,501) (2,440,498) (2,837,895) 

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 3,004,448 6,325,637  2,959,350 3,453,397  

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 2,852,839 6,010,873  2,809,913 3,238,794  

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (2,411,047) (6,169,809) (2,375,113) (2,733,478) 

อตัราการลาออกของพนกังาน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 20 (2,614,088) (5,094,514) (2,586,632) (2,996,329) 

อตัราการลาออกของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 20 3,219,469 5,879,501  3,187,918 3,734,546  

อตัรามรณะ - เพิ�มขึ�นร้อยละ 20 (258,098) (543,764) (253,796) (285,910) 

อตัรามรณะ - ลดลงร้อยละ 20 262,750 553,138  258,360 290,985  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นจริงในประมาณการหนี� สิน

สําหรับผลประโยชน์พนักงาน เนื�องจากเป็นการยากที�การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ จะเกิดขึ�น

แยกต่างหากจากขอ้สมมติอื�นซึ�งอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากนี�  ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี� สิน

สาํหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซึ� งเป็นวิธีเดียวกนักบัการคาํนวณประมาณการหนี� สิน

สาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ของประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์

ของพนกังานหลงัออกจากงานโดยไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 1,881,000 1,856,000 1,881,000 1,840,000 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 642,294 335,229 642,294 - 
เกินกว่า 5 ปี 25,670,627 47,918,461 25,295,292 24,922,029 

รวม 28,193,921 50,109,690 27,818,586 26,762,029 

26. ทุนเรือนหุ้น 

เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2564 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติเกี�ยวกบัทุนที�สาํคญั ดงันี�  

26.1 อนุมัติการล ดทุน จดท ะเบี ยนขอ งบ ริษัท โดยการตัด หุ้น ที� ย ังไม่ได้จําหน่ ายจํานวน 

3,305,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 13,263,993,608 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 9,958,993,608 บาท โดยการตัดหุ้นสามญัจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 

3,305,000,000 หุน้ มูลค่าที�  ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ซึ� งเป็นหุ้นที�จดัสรรไวเ้พื�อออกเสนอขาย

ตามการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ตามที�ไดรั้บมติอนุมติัจากที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2563 (ยกเวน้หุน้สามญัที�สํารอง

ไวเ้พื�อรองรับการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ CGD-W4 จาํนวน 

1,652,865,654 หุ้น  และ CGD-ESOP จาํนวน 40,000,000 หุ้น) และอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

โดยเมื�อวนัที�  19 มกราคม 2564 บริษทัได้ดําเนินการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 
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26.2 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดว้ยการลดมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้น เพื�อหักลบส่วนตํ�ากว่า

มูลค่าหุ้น จํานวน 3,884,007,507.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 9,958,993,608.00 บาท               

เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 6,074,986,100.88 บาท โดยการลดมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้ (Par Value) จาก

หุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาท ซึ� งจะส่งผลใหทุ้นชาํระแลว้ของบริษทัลดลงจากเดิมจาํนวน 

8,266,127,954.00 บาท เป็นจาํนวน 5,042,338,051.94 บาท เพื�อหักลบส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นจาํนวน 

1,559,517,810.00 บาท และเพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจาํนวน 1,664,272,092.06 บาท 

ตามลาํดบั ตามที�ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 โดยเมื�อมี

การลดทุนเพื� อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 

61,542,200.94 บาท โดยจาํนวนหุ้นของบริษัทภายหลังการลดทุนแลว้จะมีจาํนวนคงเดิมเท่ากับ 

8,266,127,954 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยเมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2564 บริษทัไดด้าํเนินการ

จดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

26.3 อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 3,024,517,609.90 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจาํนวน 6,074,986,100.88 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,099,503,710.78 บาท โดยออก

หุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 4,958,225,590 หุน้มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท เพื�อรองรับ

การใช้สิทธิของ CGD-W5 จาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท 

ให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และเพื�อออกเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจ

ทั�วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท 

เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 2,479,000,000 หุ้น และเพื�อ

เสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) จาํนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น และ

อนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุน

จดทะเบียนของบริษทั โดยเมื�อวนัที� 30 มีนาคม 2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุน 

และแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ตามมติดงักล่าวแลว้ 

26.4 อนุมติัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 

0.61 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� 5 

จาํนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท ตามแบบมอบ 

อาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จาํนวนไม่

เกิน 2,479,000,000 หุน้ และเพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน

ไม่เกิน 826,000,000 หุน้  
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เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2564 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติเกี�ยวกบัทุนที�สาํคญั ดงันี�  

26.5 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 9,099,503,710.78 บาท เป็นจาํนวน 7,083,453,710.78 

บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ย ังไม่ได้จาํหน่ายจาํนวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 

0.61 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษทั โดยเมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม 2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุน และ

แก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามมติ

ดงักล่าวแลว้ 

26.6 อนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนเพื�อเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไปทั� งสิ�นจํานวน 

503,860,000 บาท จากจํานวน 7,083,453,710.78 บาท เป็นจํานวน 7,587,313,710.78 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัจาํนวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.61 บาท โดยเมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม 

2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุน และแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามมติดงักล่าวแลว้ 

26.7 อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท 

เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดัตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป 

27. ใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ 

27.1 ตามที�ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2561 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติั

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� 4 (“CGD-W4”) 

โดยเมื�อวนัที� 27 มิถุนายน 2561 บริษทัได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื� อหุ้นสามญั CGD-W4 ที�

จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 

1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ� งใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุชื�อและสามารถโอนให้

บุคคลอื�นไดโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย อตัราการใช้สิทธิสําหรับซื�อหุ้นสามญัคือ 1 หน่วยสามารถ

ซื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้ และรายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงันี�  
 

ใบสําคัญ วนัที�ออก  จํานวนที�ออก  ราคาการใช้สิทธิ  กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ 

แสดงสิทธิ   (ล้านหน่วย)  บาท / หน่วย  เริ�ม  สิ�นสุด 

CGD-W4 27 มิถุนายน 2561  1,653  2.75  28 ธนัวาคม 2561  26 มิถุนายน 2564 

* ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือนที� 6 หลงัจากวนัที�ออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั�งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 
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ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2564 มีผูถื้อหุ้นใช้สิทธิจํานวน 563 สิทธิ ซึ� งแปลงเป็นหุ้นสามัญ

จาํนวน 563 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 2.75 บาท โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียน และทุนชาํระ

แลว้ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื�อวนัที� 2 กรกฎาคม 2564 ส่งผลใหจ้าํนวนหุน้สามญั

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัเพิ�มขึ�นจาก 8,266,127,954 หุน้ เป็น 8,266,128,236 หุน้ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2564  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ใบสาํคญัแสดงสิทธิหมดอายแุลว้ 

27.2 ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2564 ไดมี้มติอนุมัติการออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ครั� งที� 5 (“CGD-W5”) โดยเมื�อวนัที�     

23 เมษายน 2564 บริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั CGD-W5 ที�จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ซึ� งใบสําคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนชนิดระบุชื�อและสามารถโอนให้บุคคลอื�นได้โดยไม่มีราคา                     

เสนอขาย อัตราการใช้สิทธิสําหรับซื� อหุ้นสามญัคือ 1 หน่วยสามารถซื�อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และ

รายการใชสิ้ทธิมีรายละเอียด ดงันี�  

ใบสําคัญ วนัที�ออก  จํานวนที�ออก  ราคาการใช้สิทธิ  กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ* 

แสดงสิทธิ   (ล้านหน่วย)  บาท / หน่วย  เริ�ม  สิ�นสุด 

CGD-W5 23 เมษายน 2564  1,653  1  30 มิถุนายน 2564  22 เมษายน 2566 

*  ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของ                     

แต่ละปีปฏิทินตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั�งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 

27.3 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั 

(CGD-WC) ของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 

อตัราการใชสิ้ทธิสาํหรับซื�อหุน้สามญัคือ 1 หน่วยสามารถซื�อหุน้สามญัได ้1 หุน้โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

ใบสําคัญ วนัที�ออก  จํานวนที�ออก  ราคาการใช้สิทธิ  กําหนดเวลาการใช้สิทธิ 

แสดงสิทธิ   (ล้านหน่วย)  บาท / หน่วย  เริ�ม  สิ�นสุด 

CGD-WC 25 กุมภาพนัธ์ 2562  40  1.56  28 กุมภาพนัธ์ 2563  19 กุมภาพนัธ์ 2567 

* ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดือนที� 6 หลงัจากวนัที�ออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั�งหมดยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ 
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28.  ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรอง

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี�

จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทุกคราวที�จ่ายเงินปันผลบริษทัย่อยตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารอง

อย่างนอ้ยหนึ�งในยี�สิบส่วนของจาํนวนผลกาํไร ซึ� งไดร้ับจากกิจการของบริษทัยอ่ยจนกว่าทุนสํารองนั�น

จะมีจาํนวนถึงหนึ�งในสิบของทุนของบริษทัย่อย ทุนสาํรองนี�จะนาํมาจดัสรรเงินปันผลไม่ไดจ้นกว่า

จะเลิกกิจการ 

29. องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย 

29.1 ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม  ณ วันที� 31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (172,500,691) (156,473,275) 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลคา่

ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 99,459,552 (20,034,270) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดั

มูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (19,891,910) 4,006,854 

ยอดคงเหลือปลายปี (92,933,049) (172,500,691) 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น แสดงผลสะสมของกําไรและขาดทุนที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผลสะสมกาํไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการ

ใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเมื�อตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปกาํไร

สะสมแทน 
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29.2 ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที�  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (169,078,533) (187,518,767) 

ลดลงระหว่างปี 88,103,026 18,440,234 

ยอดคงเหลือปลายปี (80,975,507) (169,078,533) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาทไดรั้บรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และผลสะสมแสดงแยกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ภายใต้

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัค่าใชจ้่ายตามลกัษณะสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ที�สาํคญัดงันี�  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

การเปลี�ยนแปลงในตน้ทุนพฒันาที�ดิน 198,894,337 (135,062,391)  (2,791,470)  3,686,408 

จ่ายคา่งานก่อสร้าง 1,409,332,878 1,694,784,608  2,791,470  (3,686,408) 

คา่ใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 139,572,584 169,393,659  129,715,633 115,371,946 

คา่เสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24,058,893 32,716,951  13,325,963  14,419,082 

คา่ที�ปรึกษาและค่าบริการทางวิชาชีพ 28,200,731 26,848,475  10,587,744 7,367,169 

คา่ธรรมเนียมการเป็นบริษทั      

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 5,280,420 4,829,478  5,280,420 4,829,478 

คา่เช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 59,608,462 39,693,561  5,787,907 6,511,967 

คา่นายหนา้ในการขาย 84,035,338 30,795,831  - - 

คา่ธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ 79,471,763 74,916,942  - - 

คา่โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 5,173,568 12,223,178  116,183 26,696 

คา่ซ่อมแซมบาํรุงรักษา 1,095,177 1,738,708  145,750 1,452,542 

คา่เบี�ยปรับและเงินเพิ�ม 26,740,368 15,921,748  2,891,125 3,646,243 

คา่ปรับและคา่ความเสียหาย 83,539,604 72,633,443  - - 

คา่เบี�ยประกนัภยัทรัพยสิ์น 8,170,536 4,728,909  86,799 78,735 

คา่ภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมอื�น 2,402,261 1,632,591  1,152,464 506,794 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 39,240,988 40,167,188  39,240,988 40,167,188 
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31. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

31.1 ค่าตอบแทนกรรมการนี� เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายใหก้บั

กรรมการซึ�งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย  

31.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนี� เป็นค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และกองทุนสํารอง

เลี� ยงชีพที�จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที� 24 เรื� อง การเปิดเผย

ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,050,000 5,208,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารที�สาํคญั   

ผลประโยชน์ระยะสั�น 33,170,345 34,093,146 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,020,643 866,042 

รวม 39,240,988 40,167,188 

32. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน คาํนวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามัญด้วย

จาํนวนหุน้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดยบุคคลภายนอกที�ออกในระหวา่งปี ดงันี�  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่        

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (บาท) (630,253,957)  405,964,748  (362,329,123)  (396,623,021) 

ขาดทนุสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่        

จากการดาํเนินงานต่อเนื�องและการดาํเนินงานที�ยกเลิก (บาท) (1,057,247,019)  (360,066,065)  (362,329,123)  (396,623,021) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หุน้) 8,266,128,236  8,266,127,954  8,266,128,236  8,266,127,954 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (บาท) (0.076)  0.049  (0.044)  (0.048) 

ขาดทนุตอ่หุน้ข ั�นพื�นฐานจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง      

และการดาํเนินงานที�ยกเลิก (บาท) (0.128)  (0.044)  (0.044)  (0.048) 
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กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาํนวณโดยการหาร

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั

ที�ออกจาํหน่ายแลว้ในระหว่างปี บวกดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�ออกเพื�อแปลงสภาพ

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นใหเ้ป็นหุน้สามญัโดยมิไดรั้บสิ�งตอบแทนใดๆ ทั�งสิ�น ภายใตข้อ้สมมติว่า

ผูถื้อหุ้นจะแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุ้นสามญั เมื�อราคาตามสิทธิตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ

หุน้สามญัอย่างไรก็ตาม มูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัของบริษทัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 ตํ�ากว่าราคาตามสิทธิเป็นเหตุใหบ้ริษทัไม่นาํผลของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดมารวมคาํนวณ

เพื�อหากาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 

33. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั   

ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัว

ที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที�บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีรายการระหว่างกนัที�สาํคญักบักลุ่มบริษทัและ/หรือบริษทั มีดงัต่อไปนี� 

บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั 

บริษทั บีซีอีจี คนัทรี� กรุ๊ป เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

บริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั 

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ ์จาํกดั 

บริษทั ซีจียเูค 1 จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพย ์คนัทรี� กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั คนัทรี�  กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เบาด์ แอนด ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื�อ “บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)”) 

บริษทั เอม็เอฟ โฮลดิ�งส์ จาํกดั 

บริษทัวอเตอร์ฟร้อนท ์โฮเตล็ จาํกดั 

บริษทั เออร์เบิน รีสอร์ทโฮเตล็ จาํกดั 
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33.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื�อบริษทั ประเภทธรุกจิ จดทะเบียนใน ทุน ทุน สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  วิธรีาคาทุน  เงินปันผลรับ 

   ชําระแล้ว ชําระแล้ว          

   ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที�  สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

   2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษัทย่อย              

บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั   ซื�อขาย ใหเ้ช่าและดาํเนินงาน ประเทศไทย 210,000,000 210,000,000 70.00  70.00 3,928,994,366  3,928,994,366  - - 

 ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์          

 และถอืหุน้ในบริษทัอื�น           

บริษทั บซีีอจีี คนัทรี�  กรุ๊ป เอน็จิเนียริ� ง จาํกดั รับเหมาก่อสร้างอาคาร และ ประเทศไทย 1,000,000 1,000,000 99.99  99.99 999,970 999,970  - - 

 ขายส่งวสัดุอุปกรณ์และ         

 เครื�องตกแต่งที�ใชใ้น         

 งานก่อสร้าง         

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอื�น มอริเชียส 547,579,834 547,579,834 100.00  100.00 547,579,834 547,579,834  - - 

บริษทั ลีดดิ�ง สคลู พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัอื�น เกิร์นซีย ์ 225,641,944 225,641,944 96.45  96.45 217,662,851 217,662,851  - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย          4,695,237,021 4,695,237,021  - - 

เมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้เลิกบริษทั ซีจีดี 

ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย เนื�องจากบริษทัย่อยดงักล่าวไดย้กเลิกการประกอบ

กิจการแลว้ โดยปัจจุบนับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั ยงัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

33.2 เงินใหกู้ยื้มระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 
 ความสัมพันธ์ ณ วนัที�      ณ วนัที�  ต้นทุน 
  1 มกราคม      31 ธันวาคม  เงนิให้กู้ยืม 
  2564      2564  ระหว่างกนั 

บริษัทย่อย   

บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ        
โฮลดิ�งส์ จาํกดั   มีกรรมการร่วมกนั 1,475,000,000  - (43,179,412)  1,431,820,588 ร้อยละ 9.25 ต่อปี 

บริษทั บีซีอีจี คนัทรี�  กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุ้นและ        
เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 67,200,000  72,800,000 -  140,000,000 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

บริษทั ลีดดิ�ง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ        
พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 218,684,124  24,173,371 -  242,857,495 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รวม 1,760,884,124  96,973,371  (43,179,412)  1,814,678,083 

 (หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 
 ความสัมพันธ์ ณ วนัที�      ณ วนัที�  ต้นทุน 
  1 มกราคม      31 ธันวาคม  เงนิให้กู้ยืม 
  2563      2563  ระหว่างกนั 

บริษัทย่อย   
บริษทั แลนดม์าร์ค  เป็นผูถื้อหุน้และ        

โฮลดิ�งส์ จาํกดั   มีกรรมการร่วมกนั 1,375,000,000  100,000,000 -  1,475,000,000 ร้อยละ 9.25 ต่อปี 
บริษทั บีซีอีจี คนัทรี�  กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุน้และ        

เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั -  68,000,000 (800,000)  67,200,000 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 
บริษทั ลีดดิ�ง สคูล  เป็นผูถื้อหุน้และ        

พาร์ทเนอร์ชิพ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 212,632,758  6,051,366 -  218,684,124 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รวม 1,587,632,758  174,051,366  (800,000)  1,760,884,124 
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(1) เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูยื้มเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกัด 

ในวงเงิน 800 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูยื้มภายใน 18 เดือนนบัจากวนัที�ลงนาม

ในสัญญากูยื้มเงิน โดยบริษทัสามารถเรียกชาํระเงินคืนไดโ้ดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน

ล่วงหน้า 15 วนั เงินกู ้ดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ� าประกันและคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 9.25 ต่อปี 

และกาํหนดชาํระคืนภายใน 18 เดือน นบัจากการเบิกเงินครั� งแรก และเมื�อวนัที� 1 มีนาคม 2559 

บริษทัไดท้าํการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมดงักล่าวโดยกาํหนดให้ชาํระคืนเมื�อทวงถาม โดยระหว่างปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูย้ืมดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 200 ลา้นบาท 

ต่อมาเมื�อวนัที� 16 กันยายน 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ 

จาํกดั (“บริษทัย่อย”) เพิ�มเติมจาํนวน 500 ลา้นบาท เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกันและ

คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 9.25  ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัย่อยสามารถ

ขอขยายระยะเวลาในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี� ยได้ แต่ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับการตัดสินใจของ

บริษทัเพียงฝ่ายเดียว 

ต่อมาเมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดท้าํสัญญาใหกู้ยื้มเงินกบับริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ 

จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) เพิ�มเติมในวงเงิน 500 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายใน

วนัที� 12 พฤศจิกายน 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ� าประกนัและคิดดอกเบี� ยในอตัรา   

ร้อยละ 9.25 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถขอขยายระยะเวลา

ในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี�ยได ้แต่ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว 

โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยขอกูย้ืมจากวงเงินดังกล่าวแลว้จาํนวน 375 ลา้นบาท 

คงเหลือวงเงินที�ยงัไม่เบิกอีกจาํนวน 125 ลา้นบาท 

(2) เมื�อวนัที�  22 ตุลาคม 2563 บริษทัได้ทําสัญญาให้กู ้ยืมเงินกับบริษัท บีซีอีจี คันทรี�  กรุ๊ป เอ็นจิ

เนียริ�ง จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในวงเงิน 50 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัที� 

22 ตุลาคม 2564 เงินกู้ดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ� าประกนัและคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี 

และกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัย่อยสามารถขอขยายระยะเวลาในการชาํระคืน

เงินต้นและดอกเบี� ยได้ แต่ทั� งนี� ขึ�นอยู่กับการตัดสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว โดย ณ วนัที�      

31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยเบิกเงินกูย้ืมจากวงเงินดงักล่าวแลว้ทั�งจาํนวน  
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ต่อมาเมื�อวนัที� 27 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินกบับริษทั บีซีอีจี คนัทรี�  กรุ๊ป 

เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) เพิ�มเติมในวงเงิน 200 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูยื้ม

ภายในวนัที� 27 พฤศจิกายน 2564 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและ คิดดอกเบี�ยในอตัรา 

รอ้ยละ 7.00 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยสามารถขอขยายระยะเวลาใน

การชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี�ยได ้แต่ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัเพียงฝ่ายเดียว  

(3) เมื�อวนัที� 23 กนัยายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้กูยื้มเงินกบับริษทั ลีดดิ�ง สคูล พาร์ทเนอร์ชิพ 

จาํกัด (“บริษัทย่อย”) ในวงเงิน 10.55 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ยืม

ภายในวนัที� 30 กนัยายน 2559 เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและคิดดอกเบี�ย

ในอตัราร้อยละ  7.00 ต่อปี  กําหนดชําระคืนเมื�อทวงถาม และในวนัเดียวกันบริษัทย่อย

ดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน 10.55 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่ากบั 472.82 ลา้นบาท โดย

ในวนัดงักล่าวบริษทัไดท้าํสัญญาให้บริษทัย่อยดงักล่าวแปลงหนี� เงินกูย้มืเป็นทุนจาํนวน 217.66 

ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ�มขึ�นดว้ยจาํนวนเดียวกนั  

33.3 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
  งบการเงนิรวม 

 ลกัษณะ ยอดต้นงวด  เพิ�มขึ�น  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคดิ 
 ความสัมพันธ์ ณ วนัที�      ณ วนัที�  ต้นทุน 
  1 มกราคม      31 ธันวาคม  เงนิให้กู้ยืม 
  2564      2564  ระหว่างกนั 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั   
บริษทั วอเตอร์ฟร้อนท ์ เป็นผูถื้อหุน้และ        

โฮเต็ล จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั -  290,000,000 -  290,000,000 ร้อยละ 5.50 ต่อปี 
บริษทั เออร์เบิน รีสอร์ท  เป็นผูถื้อหุน้และ        

โฮเต็ล จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั -  1,710,000,000 -  1,710,000,000 ร้อยละ 5.50 ต่อปี 

รวม -  2,000,000,000  -  2,000,000,000 

เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2564 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั (ผูใ้หกู้)้ ไดท้าํสัญญาใหกู้ยื้มเงินแก่บริษทั 

วอเตอร์ฟร้อนท์โฮเต็ล จาํกัด และบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จาํกัด (ผูกู้)้ จาํนวน 290 ลา้นบาท 

1,710 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดยบริษทั เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จาํกดั (มหาชน) 

และคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนในวนัที� 26 สิงหาคม 2569 โดยผูกู้ ้

สามารถขอขยายระยะเวลาในการชาํระคืนเงินต้นและดอกเบี� ยได ้แต่ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัการตดัสินใจของผูใ้ห้กู ้

เพยีงฝ่ายเดียว (2563 : ไม่มี) 
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33.4 เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ลักษณะ ยอดต้นงวด  เพิ�มขึ �น  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคิด 

 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที�      ณ วนัที�  ต้นทุนเงนิกู้ยืม 

  1 มกราคม      31 ธันวาคม  ระหว่างกัน 

  2564      2564   

บริษัทย่อย   

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต  บริษทัยอ่ย       

      เรสซิเดน้ซ ์จาํกดั ทางออ้ม 35,000,000  - (35,000,000)  - ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุ้นและ        

พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 432,588,815  47,096,325 -  479,685,140 - 

รวม 467,588,815  47,096,325 (35,000,000)  479,685,140 

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ลักษณะ ยอดต้นงวด  เพิ�มขึ �น  ลดลง  ยอดคงเหลือ  นโยบายการคิด 

 ความสัมพนัธ์ ณ วนัที�      ณ วนัที�  ต้นทุนเงนิกู้ยืม 

  1 มกราคม      31 ธันวาคม  ระหว่างกัน 

  2563      2563   

บริษัทย่อย   

บริษทั บีซีอีจี คนัทรี�  กรุ๊ป  เป็นผูถื้อหุ้นและ       

      เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 54,000,000 165,100,000 (219,100,000) - ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

บริษทั เจา้พระยา เอสเตต  บริษทัยอ่ย       

      เรสซิเดน้ซ ์จาํกดั ทางออ้ม -  35,000,000 -  35,000,000 ร้อยละ 7.00 ต่อปี 

บริษทั ซีจีดี ดิจิตอล  เป็นผูถื้อหุ้นและ      

พาร์ทเนอร์ จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 421,102,955  11,845,430 (359,570)  432,588,815 - 

รวม 475,102,955  211,945,430 (219,459,570)  467,588,815 

(1) เมื�อวนัที� 24 มิถุนายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบับริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ 

จาํกดั จาํนวน 15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั และไม่

คิดดอกเบี� ยระหว่างกนั กาํหนดชําระคืนเมื�อทวงถาม ต่อมาเมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 2559 

บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูยื้มดงักล่าว จาํนวน 4.81 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยสุทธิดว้ยเงินปันผลรับ

ที�ประกาศจ่ายจากบริษทั ซีจีดี ดิจิตอล พาร์ทเนอร์ จาํกดั แทนการจ่ายชาํระเป็นเงินสด 

ต่อมาเมื�อวนัที� 22 มิถุนายน 2560 บริษทัได ้ทําส ัญญาเงินกูย้ ืมกบับริษทั  ซีจีดี ดิจิตอล 

พาร์ทเนอร์ จาํกดั เพิ�มเติม จาํนวน 0.38 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง เงินกูยื้มดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพย์

คํ�าประกนั และไม่คิดดอกเบี�ยระหวา่งกนั กาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม 
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(2) เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดท้าํสญัญากูยื้มเงินกบับริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ 

จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ในวงเงิน 35 ลา้นบาทโดยมีระยะเวลาในการเบิกเงินกูย้ืมภายในวนัที� 

30 กนัยายน 2563 เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัทรัพย์คํ� าประกนัและคิดดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 7.00 

ต่อปี และกาํหนดชําระคืนภายใน 3 เดือน โดยบริษทัสามารถขอขยายระยะเวลาในการชาํระคืน

เงินตน้และดอกเบี�ยได ้แต่ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัการตดัสินใจของบริษทัยอ่ยเพียงฝ่ายเดียว  

33.5 ยอดคงเหลืออื�น ๆ และรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

สินทรัพย  ์หนี� สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ� งของกลุ่มบริษัทและบริษทัเกิดจากรายการกับ

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั บุคคลหรือกิจการเหล่านี� เกี�ยวขอ้งกนัโดยการมีกรรมการร่วมกนัและ

การถือหุ้นทั�งทางตรงหรือทางออ้ม นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทมีดงันี�  

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมบริการ ราคาที�ตกลงตามสญัญาโดยเทียบเคียงราคาตลาด 

รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าวที�มีนยัสาํคญั ดงันี� 

   (หน่วย : บาท)

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที�  ณ วนัที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ       

บริษทัย่อย        

ลูกหนี� อื�น (ดูหมายเหตุขอ้ 6)  -  - 119,889,340 50,991,163 

ดอกเบี�ยคา้งรับ (ดูหมายเหตขุอ้ 6)  -  - 124,350,890 350,880,744 

ลูกหนี� ตามสญัญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 13)  -  - - 226,426,328 

เจา้หนี�อื�น - เงินทดรองรับ (ดูหมายเหตขุอ้ 18)  -  - 1,783,512,323 756,989,641 

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 18)  -  - 174,904 632,917 

หุน้กูร้ะยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 24.5)  -  -  20,000,000  - 

        

ยอดคงเหลือ       

บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั        

ลูกหนี�อื�น (ดูหมายเหตุขอ้ 6)  1,732,794  -  -  - 

ลูกหนี� จากการขายเงินลงทุน (ดูหมายเหตขุอ้ 6)  140,250,000 -  - - 

เงินฝากสถาบนัการเงิน  5,610  5,595  5,610  5,595 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกูจ่้ายล่วงหนา้  -  2,738,273  -  2,738,273 

เงินลงทุนในหุ้นสามญั  200,510,958 102,551,406  200,510,958 102,551,406 

รายไดรั้บล่วงหนา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 18)  26,642,724  -  -  - 

ตั�วแลกเงิน  230,000,000  295,000,000 230,000,000 295,000,000 

ดอกเบี�ยจ่ายลว่งหน้า  1,464,442  4,220,403 1,464,442 4,220,403 

     

บุคคลที�เกี�ยวข้องกนั       

ลูกหนี� การคา้ (ดหูมายเหตุขอ้ 6)  98,304,648  98,304,648  -  - 

เงินรับล่วงหน้า  12,181,244  12,181,244  1,181,244  1,181,244 
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   (หน่วย : บาท)

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  สําหรับปีสิ�นสุด  สําหรับปีสิ�นสุด 

  วนัที� 31 ธันวาคม  วนัที� 31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 

รายได้และค่าใช้จ่าย      

บริษทัย่อย        

ดอกเบี�ยรับ -  -  161,518,219  151,658,203 

ดอกเบี�ยรับ-ลูกหนี� ตามสญัญาเช่า  -  -  11,398,430  16,775,877 

รายไดค้่าบริการอื�น  -  -  54,000,000  54,000,000 

ดอกเบี�ยจ่าย -  -  558,027  6,827,625  

      
บริษทัที�เกี�ยวข้องกนั        

ดอกเบี�ยรับ  16  29  16  29 

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู ้  2,738,274  9,151,619  2,738,274  9,151,619 

ดอกเบี�ยจ่าย 19,000,067  16,758,870  19,000,067  16,758,870 

      
บุคคลที�เกี�ยวข้องกนั        

รายไดค้่าขายคอนโด  -  322,181,700  -  322,181,700 
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34. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัดําเนินกิจการหลกัในหลายส่วนงาน คือธุรกิจลงทุนถือหุ้นในบริษทัอื�น (Holding company) 

และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี�  
 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  รายการตัด  รวม 

 พฒันา ลงทุนใน  บัญชี   

 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์     

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ     

การดาํเนินงานต่อเนื�อง       

รายได ้       

รายไดจ้ากภายนอก     

รายไดห้ลกั     

รายไดท้ี�รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง     

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 3,175,633,082 - - 3,175,633,082 

รายไดท้ี�รับรู้ตลอดช่วงเวลา    

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 5,126,570 - 5,126,570 

รายไดอื้�น 78,331,558  277,413,234  -  355,744,792 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 3,253,964,640 282,539,804 - 3,536,504,444 

ค่าใชจ่้าย     

ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,608,227,215 - -  1,608,227,215 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงที�เกิดจาก        

     อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -  4,306,214  -  4,306,214 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 181,693,103  -  -  181,693,103 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 391,491,391  5,203,565  -  396,694,956 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 39,240,988  -  -  39,240,988 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 649,771,041  -  -  649,771,041 

รวมค่าใชจ่้าย 2,870,423,738 9,509,779 - 2,879,933,517 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 383,540,902 273,030,025 - 656,570,927 

รายไดท้างการเงนิ 16,934,252 49,052 (16,586,301) 397,003 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,121,520,187) (24,855,689) 16,927,447 (1,129,448,429) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (721,045,033) 248,223,388 341,146 (472,480,499) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 358,751,354 (1,945,975) - 356,805,379 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินการต่อเนื�องสาํหรับปี (1,079,796,387) 250,169,363 341,146 (829,285,878) 
 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึ�ง

ที�มีมูลค่าตั�งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม
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 (หน่วย : บาท)

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  รายการตัด  รวม 

 พฒันา ลงทุนใน  บญัชี   

 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์     

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ     

การดาํเนินงานต่อเนื�อง  

รายได ้  

รายไดจ้ากภายนอก  

รายไดห้ลกั    

รายไดที้�รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง    

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด 3,263,199,220 - - 3,263,199,220 

รายไดที้�รับรู้ตลอดช่วงเวลา     

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - 47,910,364 - 47,910,364 

รายไดอื้�น 242,287,814 - - 242,287,814 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 3,505,487,034 47,910,364 - 3,553,397,398 

ค่าใชจ่้าย       

ตน้ทุนขายอาคารชุด 1,559,722,217  -  -  1,559,722,217 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงที�เกิดจาก     

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -  2,862,952  -  2,862,952 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 198,981,468  -  -  198,981,468 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 301,592,209  5,307,702  -  306,899,911 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 40,167,188  -  -  40,167,188 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย ์      

เพื�อการลงทุน -  22,111,925 - 22,111,925 

รวมคา่ใชจ่้าย 2,100,463,082  30,282,579 - 2,130,745,661 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,405,023,952  17,627,785 - 1,422,651,737 

รายไดท้างการเงิน 15,603,826  160,554 (15,160,187) 604,193 

ตน้ทุนทางการเงิน (596,018,758)  (28,580,149) 15,452,608 (609,146,299) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 824,609,020  (10,791,810) 292,421 814,109,631 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 124,000,340  2,087,651 - 126,087,991 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนื�องสาํหรับปี 700,608,680  (12,879,461) 292,421 688,021,640 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากรายการกบัลูกคา้ภายนอกรายใดรายหนึ�ง

ที�มีมูลค่าตั�งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 
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 (หน่วย : บาท)

 งบการเงนิรวม 

 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์  รายการตัด  รวม 

 พฒันา ลงทุนใน  บญัชี   

 อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์     

 ภายในประเทศ ต่างประเทศ     

สินทรัพย์รวม       

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 22,053,363,046 1,082,211,927 (1,571,730,470) 21,563,844,503 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 27,088,878,918 1,299,285,085 (1,476,146,993) 26,912,017,010 

  

หนี�สินรวม  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 17,842,877,806 494,828,598 (822,818,703) 17,514,887,701 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 22,308,050,894 689,652,777 (726,392,403) 22,271,311,268 

35. สัญญาที�สําคัญ 

35.1 เมื�อวนัที� 8 พฤษภาคม 2556 บริษทั (“ผูเ้ช่า”) ไดท้าํสัญญาเช่าที�ดินจากสํานกังานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์(“ผูใ้หเ้ช่า”) อายสุัญญา 25 ปี เพื�อปรับปรุงพื�นที�ประกอบธุรกิจเพื�อการพาณิชย ์

โดยเมื�อครบกาํหนดระยะเวลา 25 ปีแลว้ ผูใ้หเ้ช่ายินยอมใหผู้เ้ช่าเสนอและผูใ้ห้เช่าใหสิ้ทธิผูเ้ช่า 

เช่าที�ดินต่อจากกาํหนดระยะเวลา 25 ปีแรก โดยมีกาํหนดระยะเวลาเช่าอีก 25 ปี โดยคู่สญัญาจะ

คงเงื�อนไขสัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซึ� งให้ใช้วิธีการและสูตรคํานวณค่าเช่าแบบ

เดียวกับการคาํนวณค่าเช่าตามสัญญาเดิม และคาํนวณจากอตัราร้อยละของราคาประเมินราชการ

ของกรมที�ดินตามที�ระบุไวใ้นสัญญา และเมื�อครบกาํหนดสัญญาเช่า 25 ปีที�สองแลว้ ผูใ้ห้เช่า

จะตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูเ้ช่าตามสัญญานี� ต่อไป แต่หากมีบุคคลอื�นขอเช่าในอตัราที�สูงกวา่อตัราค่าเช่า

ของผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าต้องแจ้งให้ผูเ้ช่าทราบ หากผูเ้ช่ายินยอมชําระค่าเช่าในอตัราเท่ากับบุคคลอื�น

ดงักล่าวผูใ้ห้เช่าตอ้งใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิเช่าก่อน 

ต่อมาวนัที� 1 ตุลาคม 2557 บริษทัเขา้ทาํสัญญาใหเ้ช่าช่วงที�ดิน และดาํเนินการจดทะเบียนใหเ้ช่าช่วง

สิทธิการเช่ากับ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ จํากัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อย เพื�อดําเนินโครงการ

เจ้าพระยา เอสเตท ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ

ดําเนินงานของบริษัท โดยหลักการกําหนดค่าตอบแทนการเช่าช่วงและเงื�อนไขการชําระ

ค่าตอบแทนการเช่าช่วงที�ดินดงักล่าวให้อิงตามสัญญาเช่าที�ดินที�บริษัทไดท้าํไวก้บัสํานกังาน

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัทได้มีการเปลี� ยนแปลงเงื�อนไขสัญญาเช่าที� ดินกับผู ้ให้ เช่ า                           

และยกเลิกสัญญาให้ เช่าช่วงที� ดินกับบริษัทย่อย ทั� งนี� เพื� อรองรับการขายธุรกิจโรงแรม                    

(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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35.2 เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2564 บริษทั แลนด์มาร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั (“ผูเ้ช่า”) ไดท้าํสัญญาเช่าที�ดิน

กบัสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(“ผูใ้ห้เช่า”) อายุสัญญา 50 ปี เพื�อประกอบธุรกิจ

เพื�อการพาณิชย  ์โดยเมื�อครบกาํหนดระยะเวลา 50 ปีแลว้ ผูใ้ห้เช่ายินยอมใหผู้เ้ช่าเสนอและ

ผูใ้หเ้ช่าใหสิ้ทธิผูเ้ช่า เช่าที�ดินต่อจากกาํหนดระยะเวลา 50 ปีแรก โดยมีกาํหนดระยะเวลาเช่าอีก 

25 ปี โดยคู่สัญญาจะคงเงื�อนไขสัญญาเช่าให้เป็นไปตามเดิม เวน้แต่ค่าเช่าซึ� งกาํหนดวิธีการ

คาํนวณไวล่้วงหนา้ โดยขึ�นอยูก่บัราคาตลาดของที�ดินในวนัที�พิจารณาการต่ออายขุองสัญญาเช่า 

35.3 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กบับริษทั 

บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั เพื�อให้บริษทัดงักล่าวร่วมลงทุนในบริษทั แลนด์มาร์ค 

โฮลดิ�งส์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) โดยจะร่วมกนัพฒันาโครงการเจา้พระยา เอสเตท ภายใตเ้งื�อนไข

ที�บริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั จะตอ้งชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเป็นเงินสดทั�งสิ�น

จาํนวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษทัย่อยเพื�อใช้พฒันาโครงการนี� โดยเฉพาะ ซึ� งต่อมา

บริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัจากบริษทัดงักล่าวตามที�บริษทัได้มีการทาํสัญญาตกลงไว้

และไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ โดยภายหลงัการ

เพิ�มทุนดงักล่าว บริษทัและบริษทั บีซีอีจี ไทย อินเตอร์เนชั �นแนล จาํกดั  ถือหุ ้นในบริษทั 

แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลาํดบั  

35.4 บริษทัไดท้าํสัญญาการใหบ้ริการดาํเนินงานกบับริษทัย่อยสองแห่ง เพื�อใหบ้ริการเกี�ยวกบัการ

จดัการและการดาํเนินงานแก่บริษทัย่อยดงักล่าว โดยค่าบริการคาํนวณจากตน้ทุนบวกส่วนเพิ�ม และ

เงื�อนไขการเลิกสญัญาเป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบุไวใ้นสัญญา 

35.5 เมื�อวนัที� 19 พฤศจิกายน 2557 บริษทั แลนดม์าร์ค โฮลดิ�งส์ จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั

ไดเ้ขา้ทาํสัญญาการใช้สิทธิกบั Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. เพื�อใชสิ้ทธิ

การใชชื้�อ “Four Seasons” ในส่วนของการเป็นเจา้ของและการดาํเนินงานซึ� งรวมถึงบริการ

และกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นทั�งหมดในการดาํเนินงานดา้นที�พกัอาศยัภายใตโ้ครงการ

เจา้พระยา เอสเตท ตั�งแต่วนัที� 19 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะปิดการขาย ทั�งนี�  Four Seasons 

Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. มีสิทธิไดร้ ับค่าธรรมเนียมการใชส้ิทธิ ซึ� งคํานวณ             

เป็นอตัราร้อยละของยอดรายไดข้ั�นตน้ของโครงการ นอกจากนั�นตามเงื�อนไขของสัญญาบริษทัย่อย

มีสิทธิไดรั้บเงินค่าสนบัสนุนในการดาํเนินงานจาํนวนหนึ�ง 
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35.6 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยเขา้ทาํสัญญาเพื�อรับบริการ

ดาํเนินงานกบั  Hotel Management Company Bangkok Limited เพื �อรับบริการเกี�ยวกบัการ

จดัการและการดําเนินงานด้านที�พักอาศัยภายใต้โครงการเจ้าพระยา เอสเตท โดยค่าบริการ 

ระยะเวลา และเงื�อนไขการต่ออายสุัญญาบริการเป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบุไวใ้นสญัญา 

35.7 บริษทั เจา้พระยา เอสเตต เรสซิเดน้ซ์ จาํกดั  ซึ� งเป็นบริษัทย่อยเข้าทําสัญญาเพื�อรับบริการที�

ปรึกษาที� เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นทั� งหมดในการดาํเนินงานดา้นที�พกัอาศัยภายใตโ้ครงการเจา้พระยา 

เอสเตทกบั  Four Seasons Hotel & Resorts Asia Pacific Pte Ltd. โดยค่าบริการ ระยะเวลา และ

เงื�อนไขการต่ออายสุญัญาบริการเป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบุไวใ้นสัญญา 

36. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น 

36.1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีหนงัสือคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัย่อยแห่งหนึ�ง 

36.2  บริษทัย่อยแห่งหนึ� งมีภาระผูกพนัตามสัญญาการขายเงินลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 10) ที�จะตอ้งจดัตั� ง

บญัชีทุนสาํรองโดยใชเ้งินของบริษทัยอ่ยเองจาํนวน 350 ลา้นบาท ภายในวนัที� 11 พฤศจิกายน 2565 

36.3  บริษทัย่อยแห่งหนึ�งถูกฟ้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งเป็นจาํนวน 4 คดี และถูกฟ้องร่วมกบับริษทัเป็น

จาํเลยในคดีแพ่งเป็นจาํนวน  3 คดี ซึ� งโจทก์ได้เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนที� มี

สาระสําคญั โดยปัจจุบนัคดียงัอยู่ระหวา่งขั�นตอนการพิจารณาของศาล ทั�งนี�  ฝ่ายบริหารและที�

ปรึกษากฎหมายของบริษทัไม่สามารถประเมินผลของคดีความไดจ้นกวา่ศาลจะมีคาํพิพากษาใน

อนาคต ดังนั�น บริษทัจึงยงัไม่ไดร้ับรู้ประมาณการหนี� สินจากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

37. การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงนิ 

37.1 การบริหารความเสี�ยงดา้นเครดิต 

หมายเหตุขอ้ 6 ให้รายละเอียดเกี�ยวกับความเสียหายสูงสุดของกลุ่มบริษัทจากความเสี�ยงดา้น

เครดิต และวธีิการวดัมูลค่าที�ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อของกลุ่มบริษทั

และบริษทัเท่ากบัมูลค่าของลูกหนี�การคา้สุทธิจากค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
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37.2 การบริหารความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย 

ความเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี� ยมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั ในกรณีที�ดอกเบี� ยปรับตวัสูงขึ�น

ลูกคา้จะชะลอการซื�อลง เนื�องจากตน้ทุนการซื�ออสังหาริมทรัพยข์องลูกคา้สูงขึ�น รวมถึงในดา้น

ของตน้ทุนทางการเงิน เนื�องจากกลุ่มบริษทัตอ้งได้รับการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินในรูป

ของเงินกู้เพื�อนํามาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดีบริษัทมีการวางแผนงาน

ควบคุมผลกระทบจากความเสี�ยงในภาวะอตัราดอกเบี� ยขาขึ�นอยา่งใกลชิ้ดโดยปัจจุบนัเงินกูส่้วนใหญ่

ของบริษทันั�นเป็นเงินกูที้�มีอตัราดอกเบี�ยคงที� เพื�อหลีกเลี�ยงผลกระทบจากการผนัผวนของอตัรา

ดอกเบี� ย และหากต้องมีการใช้ดอกเบี� ยลอยตัวกลุ่มบริษัทจะมีการพิจารณาใช้เครื�องมือทาง

การเงินเช่น Currency Swap เพื�อลดความเสี�ยงดังกล่าว นอกจากนี�กลุ่มบริษทัยงัไดก้ารสร้าง

พนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งเพื�อเปรียบเทียบขอ้เสนอที�มีตน้ทุนเหมาะสม

ที�สุดใหก้บัทั�งกลุ่มบริษทัและลูกคา้อีกดว้ย 

37.3 การบริหารความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษทัมีนโยบายในการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ บริษทัตระหนกัดีถึง

ผลกระทบของความเสี�ยงจากการผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนที�จะส่งผลต่อผลประกอบการใน

โครงการนั� นๆ บริษัทมีนโยบายที�ชัดเจนในการป้องกันความเสี� ยงจากการผันผวนของอัตรา

แลกเปลี�ยน โดยจะเนน้การป้องกันความเสี�ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ให้มากที�สุดเพื�อเป็น

การลดตน้ทุนและความซับซ้อนในการทาํธุรกรรมต่างๆ ส่วนที�เป็นความเสี�ยงที�ยงัคงเหลืออยู่นั�น 

บริษทัมีนโยบายในการทําสัญญาซื�อขายอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า (Currency Forward Contract) 

โดยพิจารณาจากทิศทางแนวโน้ม รวมถึงระยะเวลาของการส่งมอบของอัตราแลกเปลี�ยนนั�น  ๆ

เพื�อให้ครอบคลุมความเสี�ยงที�มีจากการทําธุรกรรมนั�นๆให้ไดม้ากที�สุด นอกเหนือจากนี�  บริษัทมี

นโยบายที�ชดัเจนในการที�ไม่ทาํธุรกรรมในลกัษณะเก็งกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน ที�อาจก่อให้เกิด

ความไม่แน่นอนต่อผลประกอบการของโครงการนั�น  ๆ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคญัของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  

(หน่วย : ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยท์างการเงิน 21.77  21.87  7.53  7.15 

หนี� สินทางการเงิน 3.33  9.63  10.53  10.53 
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 (หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที�  ณ วันที� 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยท์างการเงิน 0.46  3.98  -  - 

หนี� สินทางการเงิน 0.65  391.48  -  0.07 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสกุลเงินต่างประเทศ 

ตารางต่อไปนี�แสดงรายละเอียดความอ่อนไหวของกลุ่มบริษทัต่อการเพิ�มขึ�น และการลดลงร้อยละ 5 

ของหน่วยสกุลเงินเมื�อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที� เกี�ยวข้อง ทั� งนี�  ร้อยละ 5 คืออัตราความ

อ่อนไหวที�ใช้ในการรายงานความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการภายในต่อ

ผูบ้ริหารสาํคญัและแสดงถึงการประเมินของผูบ้ริหารเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศอย่างสมเหตุสมผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะรวมเฉพาะยอดคงเหลือของ

รายการที� เป็นตัวเงินสําหรับสกุลเงินต่างประเทศและปรับปรุงมูลค่า ณ วนัสิ� นปีสําหรับการ

เปลี�ยนแปลงร้อยละ 5 ในอตัราสกุลเงินต่างประเทศ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

  ผลกระทบสกุลเงิน 

ปอนด์สเตอร์ลงิ 

กาํไร (ขาดทุน) 

 ผลกระทบสกุลเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 

กาํไร (ขาดทุน) 

 ผลกระทบสกุลเงิน 

ปอนด์สเตอร์ลงิ 

กาํไร (ขาดทุน) 

ผลกระทบสกุลเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 

กาํไร (ขาดทุน) 

เงินบาทแขง็ค่าขึ�น 5% (41.01) 0.32 7.17 - 

เงินบาทออ่นตวัลง 5% 41.01 (0.32) (7.17) - 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

  ผลกระทบสกุลเงิน 

ปอนด์สเตอร์ลงิ 

กาํไร (ขาดทุน) 

 ผลกระทบสกุลเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 

กาํไร (ขาดทุน) 

 ผลกระทบสกุลเงิน 

ปอนด์สเตอร์ลงิ 

กาํไร (ขาดทุน) 

ผลกระทบสกุลเงิน 

ดอลลาร์สหรัฐ 

กาํไร (ขาดทุน) 

เงินบาทแขง็ค่าขึ�น 5% (24.00) 586.10 7.25 0.1 

เงินบาทออ่นตวัลง 5% 24.02 (586.10) (7.25) (0.1) 
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37.4 การบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทั บริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องดว้ยการรักษาระดบัเงินทุนสาํรองใหเ้พียงพอ โดย

ติดตามการคาดการณ์กระแสเงินสดและกระแสเงินสดที�แทจ้ริงอย่างต่อเนื�อง โดยการจบัคู่อายุ

ครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน รายละเอียดของวงเงินที�ยงัใชที้�กลุ่มบริษทัมี

อยูเ่พื�อลดความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องมีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย : ล้านบาท) 
 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วันที�   ณ วันที�  

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

วงเงนิออกหุ้นกู้  

จาํนวนเงินที�ใชไ้ป 3,502.70  3,908.40 

จาํนวนเงินที�ไม่ไดเ้บิกใช ้ 3,497.30  3,091.60 

 7,000.00  7,000.00 

37.5 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

เนื�องจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยู่ใน

ประเภทระยะสั�นและมีอตัราดอกเบี� ยคงที� ดงันั�นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจึงเชื�อว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�

การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกัน เงินฝากธนาคารที�ใช้

เป็นหลกัประกนั เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ที�

เกิดจากสัญญา เงินกูย้ืมระยะสั�น ตั�วแลกเงิน หุน้กูร้ะยะสั�น และส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวและ

หุ้นกู้ระยะยาวที�ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ� งปี แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี

สาระสําคญั สําหรับสินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินระยะยาว ไดแ้ก่ ลูกหนี� ไม่หมุนเวียนอื�น 

เงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกูร้ะยะยาว และหนี� สินตามสัญญาเช่า ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั

เชื�อว่ามูลค่ายติุธรรมโดยประมาณถือตามจาํนวนที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เนื�องจากมีการ

จ่ายอตัราดอกเบี�ยในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด 

อยา่งไรก็ตาม รายการสินทรัพยบ์างรายการของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปนี� แสดงถึงขอ้มูลเกี�ยวกบัการประเมิน

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว 
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(หน่วย : บาท) 
 

งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์ มูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2564 

มูลค่ายุติธรรม  

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2563 

ลาํดับชั�น 

มูลค่า

ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และ

ข้อมูลที�ใช้ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

ข้อมูลที� 

ไม่สามารถ

สังเกตได้ 

ที�มี

นยัสําคญั 

1. เงินลงทุนในหุน้สามญั

และใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ซื�อหุน้สามญัที�จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

200,510,958 102,551,406 ระดบั 1 ราคาเสนอซื� อครั� งสุดท้ายของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ สิ�นวนั

ทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต์

ที�จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

42,600,000 41,100,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซื� อครั� งสุดท้ายของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ สิ�นวนั

ทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

3. -อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อ      

การลงทุน - ที�ดิน  

1,022,816,000 - ระดบั 3 เป รียบ เที ยบราคาที� เปิ ด เผ ยโด ย

สาธารณะทั�วไป ระหว่างสินทรัพยที์�

ประเมินราคากบัสินทรัพยที์�มีลกัษณะ

คลา้ยกนั 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

4. -อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อ  - 

ที�ดิน อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 

825,166,228 743,031,438 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดย

ใชวิ้ธีรายได ้ซึ� งประเมินโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ ขอ้มูลที�ใชใ้นการวดัมูลค่า

ยติุธรรม คือ ประมาณการรายได ้และ

อตัราคิดลด 

ประมาณการ

กระแสเงินสด 

และอตัราคิดลด 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์ มูลค่ายุตธิรรม 

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2564 

มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที�  

31 ธันวาคม 

2563 

ลาํดับชั�น 

มูลค่า

ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และ

ข้อมูลที�ใช้ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

ข้อมูลที� 

ไม่สามารถ

สังเกตได้ 

ที�มีนัยสําคญั 

1. เงินลงทุนในหุน้สามญั

และใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ซื�อหุน้สามญัที�จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

200,510,958 102,551,406 ระดบั 1 ราคาเสนอซื� อครั� งสุดท้ายของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ สิ�น

วนัทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

2. เงินลงทุนในหน่วยทรัสต ์

ที�จดทะเบียนในตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

42,600,000 41,100,000 ระดบั 1 ราคาเสนอซื� อครั� งสุดท้ายของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ สิ�น

วนัทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลา

รายงาน 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 

3. -อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อ      

การลงทุน - ที�ดิน  

1,022,816,000 - ระดบั 3 เป รี ยบ เที ยบ ราคาที� เปิ ด เผยโด ย

สาธารณะทั�วไป ระหว่างสินทรัพยที์�

ประเมินราคากบัสินทรัพยที์�มีลกัษณะ

คลา้ยกนั 

ไม่เกี�ยวขอ้ง 
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38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัเรื�องที�สาํคญั ดงัต่อไปนี�  

38.1 อนุมติัใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื�อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จํานวน 1,512,149,447.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,587,313,710.78 บาท เป็นทุน                

จดทะเบียนจาํนวน 6,075,164,263.58 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย 

จาํนวน 2,478,933,520 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท (ยกเวน้หุน้สามญัที�สาํรองไว ้เพื�อรองรับ 

(1) การใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัของบริษทัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ CGD-W5 จาํนวน 1,653,157,161 หุน้ 

และ (2) CGD-ESOP จาํนวน 40,000,000 หุ้น) และอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทั ข้อ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

38.2 อนุมติัใหน้ําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณา อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จาํนวน 503,860,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 6,075,164,263.58 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจํานวน 6,579,024,263.58 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 

826,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท เพื�อเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจ

ทั�วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน  826,000,000 หุ้น  และอนุมัติการแก้ไขเพิ� มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

38.3 อนุมติัใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 

จาํนวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.61 บาท ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป 

(General Mandate) (คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัท ณ วนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 

2565) เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป 

(General Mandate) ซึ� งบุคคลดังกล่าวไม่ เป็นบุคคลที� เกี� ยวโยงกับบริษัท  ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 เรื� องหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกัน 

(และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(และที�แกไ้ขเพิ�มเติม) โดยจะออกและเสนอขายครั� งเดียวเต็มจาํนวนหรือแต่บางส่วนก็ได ้และ

โดยเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได ้ทั�งนี�  การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่

บุคคลในวงจาํกัดนี� จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ�าตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุนที� ทจ. 72/2558 เรื� อง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจาํกดั (รวมถึงที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

39. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทั เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์2565 
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